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Ο Δήμος Γεροσκήπου ολοκλήρωσε, πριν από λίγες μέρες, την κατασκευή ξύλινων σκαλών στο 
πρανές του Αϊ Γιώρκη, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα μονοπάτια της περιοχής, 
αλλά και την καλύτερη σύνδεση της οικιστικής με τη γεωργική περιοχή και την πεδιάδα. 

Μετά την κατασκευή σκαλών σε δύο σημεία του βραχώδους, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες 
να απολαύσουν με μεγαλύτερη άνεση τους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, αλλά και την πλούσια 
χλωρίδα της περιοχής.

Ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί τους επισκέπτες να σέβονται το περιβάλλον της περιοχής και να διατη-
ρούν τα μονοπάτια καθαρά, χωρίς σκουπίδια.
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Κατασκευή ξύλινων σκαλών 
στο πρανές του Αϊ Γιώρκη
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Δημόσιος Απολογισμός του Έργου 
του Δήμου Γεροσκήπου για τα έτη 2013-2015

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2016, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, 
o Δημόσιος Απολογισμός του Δήμου Γεροσκήπου για το έργο που επιτελέστηκε τα έτη 2013 – 2015. 

Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και συνεργασίας που επέδειξαν στις συνεδρίες της ολομέλειας, καθώς και το προ-
σωπικό του Δήμου για τη σημαντική του συμβολή στην υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
αναφέρθηκε στη δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Δήμος ανά τομέα. Επικεντρώθηκε κυρίως στις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, αλλά και στα έργα που προωθούνται για 
την ανάπτυξη της πόλης. 

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.

Ακολουθεί όλο το κείμενο του απολογισμού όπως κατατέθηκε στη δημόσια παρουσίαση.

Πρώτα απ’ όλα, να μου επιτρέψετε να εκφράσω τις ειλικρινείς μου 
ευχαριστίες προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τον υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και συνεργασίας που επιδεικνύ-
ουν στις συνεδρίες της ολομέλειας και, φυσικά, στους Τμηματάρχες και 
το υπόλοιπο εργατικοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου για τη σημα-
ντική τους συμβολή στην υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στην κατανόηση που επέδειξαν σε μέτρα που λήφθηκαν 
και τους επηρέαζαν άμεσα, αλλά και για την αύξηση της παραγωγικό-
τητάς τους.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με την οικονομική ύφεση, το «κούρεμα» καταθέσεων 
τη δραστική μείωση της κρατικής χορηγίας και τη μείωση των εισοδη-
μάτων των πολιτών δεν άφησαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ανεπηρέαστο τον Δήμο μας.

Με την εποικοδομητική συνεργασία, Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Υπηρεσίας, και με την 
εφαρμογή δύο πακέτων μέτρων οικονομικής εξυγίανσης το 2012, η οικονομική κατάσταση του Δήμου σταδιακά 
άρχισε να βελτιώνεται. Φυσικά, η λήψη περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυσης της οικονομικής θέσης του Δήμου συνε-
χίστηκε και την περίοδο που ανασκοπούμε, αφού το οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί δεν μας άφηνε περιθώρια 
εφησυχασμού.  

Την ίδια ώρα, όμως, και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαι-
ρία που παρουσιαζόταν για την ανάπτυξη του Δήμου μας, προωθώντας τα πολεοδομικά μας έργα και σχεδιάζοντας 
παρεμβάσεις, με έργα μικρής κλίμακας, που έχουν όμως μεγάλη σημασία για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 
δημοτών. Ταυτόχρονα, καταβάλαμε προσπάθειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση, των παρεχόμενων προς τους 
δημότες, υπηρεσιών, αξιοποιώντας καλύτερα το ανθρώπινό μας δυναμικό.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με ποσοστό υλοποίησης που ξεπερνά το 90%, και οι καθιερωμένες 
εβδομαδιαίες συσκέψεις Δημάρχου και υπηρεσιακών του Δήμου, με σκοπό την επίλυση θεμάτων της καθημερινό-
τητας, αποδεικνύουν στον ύψιστο βαθμό τη θέληση, αλλά και την αφοσίωση όλων, για ουσιαστική αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών της Γεροσκήπου. 

Στη συνέχεια θα αναφερθώ, όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, στη δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Δήμος ανά τομέα:
Αναπτυξιακά/Πολεοδομικά  Έργα
Είναι νομίζω αντιληπτό ότι με το ύψος της κρατικής χορηγίας να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συνεχώς 

να μειώνεται, με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες που έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και με 
τους αυστηρούς όρους τραπεζικού δανεισμού, η σημασία να εκτελεστούν πολεοδομικά έργα στο Δήμο μας αποκτά 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία. 

Σε σχέση, λοιπόν, με τα πολεοδομικά έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενημερώνουμε ότι:
1. Ξεκίνησε η 2η φάση υλοποίησης της ακτομηχανικής μελέτης, που αφορά την κατασκευή έξι κυματοθραυ-
στών, οι οποίοι θα εκτείνονται ανατολικά μέχρι και τον ποταμό της Έζουσας.

4



Λ
ει

το
υρ

γί
α 

Στο στάδιο προσφοροδότησης βρίσκονται:
1. O Συνδετήριος Δρόμος, που θα συνδέσει το κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή, από την οδό 
Ιπποκράτους μέχρι το νέο κυκλικό κόμβο του αγροκτήματος της Γεροκηπιάς. Θα διαλαμβάνει δύο λωρίδες κυ-
κλοφορίας, με λωρίδα για δεξιές στροφές, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και σύγχρονο φωτισμό.
2. Το Κέντρο Υγείας  που διαλαμβάνει ισόγειο κτίριο εμβαδού 800 μ2 και ποιοτικές εξωτερικές διαμορφώσεις. 
Η επάνδρωση και λειτουργία του θα γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και θα  προσφέρεται πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας, η οποία αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του συστήματος υγείας στον τόπο μας. Εκτός από ιατρική 
περίθαλψη, θα προσφέρονται προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης των ασθενών. Θα λειτουργούν, επίσης, 
ιατρεία γενικής/οικογενειακής ιατρικής, κέντρο ψυχικής υγείας, συμβουλευτικό κέντρο για ψυχολογική στήριξη, 
παιδιατρικό τμήμα και κέντρο προστασίας μητρότητας. Μελλοντικά υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης του Κέ-
ντρου, ενώ μέσα από διάφορα προγράμματα και, με πιθανή συμβολή του Δήμου, αυτό θα προσφέρει και κοινοτική 
νοσηλευτική με κατ’ οίκον φροντίδα.

Με ίδια κεφάλαια, ο Δήμος έχει προχωρήσει:
1. Στη μετατροπή/επαναχρησιμοποίηση της παλαιάς αποθήκης του Δήμου σε Δημοτική Πινακοθήκη.
2. Στην κατασκευή μικρού χώρου στάθμευσης στον παλαιό οικιστικό πυρήνα.
3. Στην υλοποίηση μέρους του Μονοπατιού της φύσης παρά τη “Τζιεφαλή του αθρώπου”, μήκους 800 περίπου 
μέτρων, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα και τη γεωμορφολογία. 
Η προοπτική του είναι μεγάλη, γιατί μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός τεράστιου δικτύου που θα φτάνει μέχρι τη 
θάλασσα.
4. Στην κατασκευή ξύλινων σκαλών στο πρανές του Αϊ Γιώρκη, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της πρόσβα-
σης των πολιτών στα μονοπάτια της περιοχής, αλλά και την καλύτερη σύνδεση της οικιστικής με τη γεωργική 
περιοχή και την πεδιάδα. Οι ξύλινες σκάλες στα δύο σημεία του βραχώδους δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες 
να απολαύσουν με μεγαλύτερη άνεση τους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, αλλά και την πλούσια χλωρίδα 
της περιοχής.
5.  Σε ασφαλτοστρώσεις οδών: Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων μας και στη βάση ετήσιου πλάνου, 
βελτιώνουμε το κακής ποιότητας οδικό δίκτυο που άφησε πίσω του η κατασκευή του αποχετευτικού με τα γνω-
στά προβλήματα. Για φέτος, άλλες περίπου 250 χιλιάδες ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν περισσό-
τερο την κατάσταση του οδοστρώματος.

Να μου επιτρέψετε να αναφέρω επίσης όσα βρίσκονται σε εξέλιξη:
1. Εργασίες για την επαναχρησιμοποίηση του παλαιού Κοινοτικού Σταδίου και την αναβάθμιση του χώρου 
στάθμευσης: Με επίμονες προσπάθειες, λύθηκαν τα θέματα εκμισθώσεων των  Τ/Κ τεμαχίων στο χώρο αυτό 
που αφορούν και το χώρο στάθμευσης. Ο χώρος, με μικρό σχετικά  κόστος, θα αποδοθεί στο κοινό ως ένας ποι-
οτικός ανοικτός χώρος άθλησης και κοινωνικής δραστηριότητας για μικρούς και μεγάλους. Μετά το χαμήλωμα 
του περιτοιχίσματος, κατασκευάζεται διαδρομή περιπάτου ή άσκησης, παιδική χαρά, εμπλουτίζεται σημαντικά το 
πράσινο, μεγαλώνει ο χώρος στάθμευσης, ενώ περίπτερο αναψυχής θα δώσει μόνιμα ζωή στο χώρο. Επίσης, σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Pafos 2017, το πάρκο θα κοσμούν μόνιμα γλυπτά. 
2. Εξασφάλιση χώρου για επέκταση του Κοιμητηρίου: Η ανάγκη αυτή παίρνει το δρόμο της επίλυσης με συμ-
φωνία απόκτησης γειτνιάζοντος ιδιωτικού τεμαχίου, μεγέθους πέραν των 5000 τετραγωνικών, δίνοντας δυνατό-
τητες για 800 περίπου νέους χώρους ταφής.

Παράλληλα, μεθοδικά και με προτεραιότητα, εργαζόμαστε για την προώθηση των πιο κάτω πολεοδομικών έργων: 
1. Τη Β’ & Γ’ φάση βελτίωσης της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ (από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης μέχρι το 
Cosmoplast και μέχρι την ένωση με τον νέο δρόμο αεροδρομίου στην είσοδο της Κολώνης): η ετοιμασία των 
υπολειπόμενων κατασκευαστικών σχεδίων της Γ’ φάσης και η επικαιροποίηση των υπολοίπων έχουν αναληφθεί 
από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, με την προοπτική το έργο να περιληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς 
του 2018. Με παράλληλες προσπάθειες, μέρος του έργου, και ειδικότερα ο  κυκλοφοριακός κόμβος με την οδό 
Ιπποκράτους, δυνατόν να εκτελεστεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, έτσι που να υπάρξουν δυνατότητες 
καλύτερης κυκλοφοριακής διαχείρισης κατά την εκτέλεση του έργου και να μειωθεί ο επηρεασμός των περιοί-
κων και των διακινουμένων.  
2. Την Α’ φάση του Βόρειου Παρακαμπτήριου Γεροσκήπου (από τα ντεπόζιτα υδατοπρομήθειας του Δήμου 
Πάφου μέχρι την οδό Αδώνιδος): Τα κατασκευαστικά σχέδια θα παραδοθούν συμπληρωμένα και επικαιροποιημέ-
να στο κλάδο προσφορών του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Παράλληλα, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων 
κρατικών υπηρεσιών, θα επιδιωχθεί η κατασκευή του κυκλικού κόμβου παρά το παλαιό ΚΕΝ (έξοδος από αυτο-
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κινητόδρομο) για σκοπούς ασφάλειας, αλλά και δυνατοτήτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στη φάση εκτέλεσης 
του έργου. Θα ακολουθήσει η επόμενη φάση του παρακαμπτήριου δρόμου, προς την Αγία Μαρινούδα και μέχρι τον 
κυκλικό κόμβο της Αρχ. Μακαρίου Γ’ στην Κολώνη, περιλαμβανομένης της γέφυρας.
3. Το δυτικό παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου (μπροστά από τις παραλιακές ξενοδοχειακές μονάδες), που έχει 
σαν στόχο τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό για την τακτοποίηση του δημόσιου και χαλίτικου χώρου μπροστά από 
τις ξενοδοχειακές μονάδες (από το ξενοδοχείο ATHENA ROYAL μέχρι και την τουριστική πλαζ του Κ.Ο.Τ.).
4. Μελέτη Ανάπλασης / Αναζωογόνησης του Παραδοσιακού Πυρήνα: Τα σχέδια έχουν συμπληρωθεί. Αναμέ-
νεται η έκδοση της πολεοδομικής άδειας, έτσι ώστε να θεωρείται ώριμο για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, είτε 
μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από κρατικά πολεοδομικά. Ο εξωραϊσμός οδικών αξόνων και δημοσίων 
περασμάτων, καθώς και η δημιουργία χώρων στάθμευσης αναμένεται να δώσουν νέα προοπτική επισκεψιμότη-
τας σε μνημεία και ιστορικούς χώρους της πόλης μας και θα βοηθήσουν στην αύξηση της εμπορικότητας των 
καταστημάτων.
5. Για τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου τμήματος του νέου δρόμου του αεροδρομίου, παρά τον κυκλικό 
κόμβο του «Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς» με το συμπληρωμένο πολεοδομικό έργο  «Ράνια – ΚΟΤ» και τον 
κόμβο παρά την Δημοτική Πλαζ. 

Επίσης, προωθούνται: 
6. Η ανακαίνιση/επαναχρησιμοποίηση των ιδιόκτητων παραδοσιακών οικιών στον παλαιό οικιστικό πυ-
ρήνα (Χατζημιτσή & Στρογγυλού):  Έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες, με στόχο την επα-
ναχρησιμοποίηση της πρώτης για λειτουργία αναψυχής, συνδυασμένη με πολιτιστική δραστηριότητα, και της 
δεύτερης για σκοπούς στέγασης υπηρεσιών του Δήμου και διαδραστικών παρουσιάσεων ( λαογραφικής και 
ιστορικής παράδοσης). Εδώ ας σημειωθεί ότι αποτελεί έγνοια μας όπως οι ετοιμόρροπες ιδιωτικές διατηρητέες 
οικοδομές στον παραδοσιακό πυρήνα, αλλά και στο Αγρόκτημα της Γεροκηπιάς και στο παλαιό ΚΕΝ, επισκευα-
στούν και αντιστηριχτούν για σκοπούς ασφάλειας, βελτίωσης της αισθητικής, ευστάθειας αλλά και προστασίας 
των. Έχουν εξαντληθεί τα όρια προθεσμιών που έχουν δοθεί στους ιδιοκτήτες για να προβούν στις δέουσες 
ενέργειες. Με τη συνεργασία και έγκριση του Κλάδου Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας, ο Δήμος θα 
προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες, διεκδικώντας τα 2/3 των δαπανών από το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης 
(ΕΤΑΔ) και το άλλο 1/3 από τους ιδιώτες, όπως άλλωστε προβλέπεται από τη νομοθεσία.
7. Έργα στο χερσαίο χώρο σε σχέση με την εξυπηρέτηση λουομένων/Ρυθμιστικό Σχέδιο Νοτιανατολικής 
περιοχής Δήμου: Στην περιοχή αυτή και την παραλία πιστεύουμε ότι βρίσκεται η καρδιά και η προοπτική της του-
ριστικής ανάπτυξης και όχι μόνο. Σε πρώτη φάση, προωθούνται:

α. Η ανέγερση, με αυτοχρηματοδότηση, τριών περιπτέρων με υποδομές εξυπηρέτησης λουομένων.
β. Η διαμόρφωση σε παραχωρημένο Τ/Κ τεμάχιο χώρου στάθμευσης.
γ. Οριστικοποίηση οδικού δικτύου και πολεοδομικού σχεδιασμού τόσο στη παραλία όσο και στη νέα 
 τουριστική περιοχή.

Σε δεύτερη φάση, και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή των έξι νέων κυματοθραυστών, προγραμματίζεται:
α. Η ανέγερση με αυτοχρηματοδότηση άλλων δύο περιπτέρων, με υποδομές εξυπηρέτησης λουομέ-
    νων, στην ανατολικότερη περιοχή του Δήμου.
β. Βελτίωση του οδικού δικτύου.

8. Παλαιό ΚΕΝ Γεροσκήπου: Όπως είναι γνωστό, μέσα από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πάφου έχει δια-
σφαλιστεί η παραχώρηση κτιρίων (Διοικητήριο, Πύλη κ.λπ.) στον Δήμο ως κοινοτικός εξοπλισμός, αλλά και ως 
αντισταθμιστικό όφελος στη Τοπική Αρχή. Επιδιώκουμε την άμεση παραχώρηση των κτιρίων για να τα διασώσου-
με από τη φθορά του χρόνου και τις κακόβουλες ζημιές, αλλά και για τη δημιουργία άλλης υποδομής. Είμαστε σε 
επαφή με τους ιδιοκτήτες για να λυθούν οριστικά τα θέματα οχληριών που παρατηρούνται.
9. Ετοιμασία μελέτης ακτοπροστασίας και βελτίωσης ακτών μπροστά από τις ξενοδοχειακές μονάδες: Σε 
συνεργασία με τον Τομέα Θαλασσίων Έργων και τον Δήμο Πάφου, προωθείται η μελέτη, η οποία θα επιτρέψει 
τον προγραμματισμό των απαιτούμενων έργων που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν και τις παραλίες αυτές που 
χρησιμοποιούνται κυρίως από τους τουρίστες.

Υγεία – Καθαριότητα – Περιβάλλον
Σε καθημερινή βάση, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, το περιβάλλον και τη 

δημόσια υγεία. Η ευημερία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών αποτελούν πρώτιστο μέλημα για το 
Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου.

Αναβαθμίσαμε το Τμήμα Υγείας και Καθαριότητας και, επιμορφώνοντας σχεδόν όλο το προσωπικό του Τμήματος, 
καταφέραμε να παρέχουμε στον δημότη άμεσες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. 
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Καθημερινά διενεργούνται εργασίες καθαρισμού δρόμων, πεζοδρομίων και άλλων δημόσιων χώρων, εργασίες 
απομάκρυνσης αχρήστων υλικών, εργασίες αποκοπής άγριας βλάστησης, εργασίες για την αναβάθμιση των πάρκων 
και γενικά του πρασίνου, αλλά κυρίως εργασίες για την επίλυση προβλημάτων οχληρίας, δίνοντας λύσεις σε σοβαρά 
προβλήματα που απασχολούν τους δημότες.

Ευαισθητοποιημένοι στον τομέα του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καταφέραμε, μετά από πολλές προ-
σπάθειες και πιέσεις, να κατασκευαστεί ειδικός αγωγός στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, ο οποίος παραλαμβάνει πλέον 
τα λύματα από όλα τα πλοιάρια, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη θαλάσσια ρύπανση. 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Συμβούλιο του ΧΥΤΑ Πάφου, καταφέραμε να θέσουμε σε 
λειτουργία το «Πράσινο Σημείο» στην Κολώνη, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνει δωρεάν από όλα τα νοικοκυριά της 
Γεροσκήπου, 24 διαφορετικά υλικά ή απόβλητα, τα οποία στην συνέχεια μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες 
για σκοπούς ανακύκλωσης ή αξιοποίησής τους. Με τη λειτουργία του «Πράσινου Σημείου» αναμένεται ότι θα μειωθεί 
σε μεγάλο βαθμό η ανεξέλεγκτη απόρριψη αχρήστων υλικών σε ανοιχτούς χώρους και αργάκια.

Λίγους μήνες προηγουμένως, ολοκληρώσαμε τον ετήσιο καθαρισμό και απολύμανση των επτά ντεποζίτων νε-
ρού, καθώς και άλλων επιλεγμένων σημείων του δικτύου ύδρευσης, ενώ τονίζουμε το γεγονός ότι διενεργούμε 
συστηματικά δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστευση της καταλληλότητας του πόσιμου νερού.

Έχουμε καταρτίσει και εφαρμόζουμε προγράμματα ελέγχου και καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε δη-
μόσιους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα αργάκια, το 
Αγρόκτημα Γεροκηπιάς, αγροτικές περιοχές, σε σπηλιές και στα βραχώδη υψώματα της Γεροσκήπου. 

Συμμετέχουμε και φέτος με επιτυχία στον θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας και ως γνωστόν δύο από τις παραλίες μας 
είναι βραβευμένες με τη σχετική διάκριση, που αποτελεί σύμβολο υψηλής ποιότητας και καλής οργάνωσης της ακτής. 

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε διαφοροποιήσει τον τρόπο καθαρισμού των οικοπέδων και αντί αυτός να γίνεται 
με εκσκαφέα και φορτηγά, δημιουργώντας οχληρία, γίνεται με τη χρήση χορτοκοπτικών μηχανών, μειώνοντας πα-
ράλληλα σε μεγάλο βαθμό και το οικονομικό μας κόστος. Τονίζεται και εδώ το γεγονός ότι για αρκετά χρόνια τώρα ο 
Δήμος Γεροσκήπου, εφαρμόζει φυσικές μεθόδους καταπολέμησης της άγριας βλάστησης σε πεζοδρόμια, όχτους και 
πάρκα, αντί της χρήσης χημικών ουσιών που επιβαρύνουν δυσμενώς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μια τοπική αρχή με αυξημένες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, στηρίζει εμπράκτως την 
πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη δραστική μείωση της κατανάλωσης της πλα-
στικής σακούλας μιας χρήσης και, τελικά, την εξάλειψή της από το περιβάλλον. Ενισχύοντας αυτή τη διεκδίκηση, και 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης, ο Δήμος προχώρησε στην ετοιμασία 3500 υφασμάτινων 
σακούλων, τις οποίες άρχισε να διανέμει, από τις αρχές του έτους, στους δημότες Γεροσκήπου. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μου για τον τομέα αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι, σε συνεργασία με τα αρμόδια 
Τμήματα του Κράτους και άλλους φορείς όπως Σχολεία, μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και δημότες, διενεργούμε 
εκστρατείες καθαριότητας εντός των δημοτικών μας ορίων με πρωταρχικό στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για το περιβάλλον. Διοργανώνουμε, επίσης, ομιλίες και διαλέξεις σε σχολεία με θέματα που αφορούν την καθαριότητα, 
την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και γενικά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Πολιτισμός - Εκδηλώσεις
Ο καταρτισμός και η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων αποτελεί θεμελιώδη προτεραι-
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ότητα για τον Δήμο μας από τον καιρό της ίδρυσής του, γιατί πιστεύουμε ότι το κεφάλαιο πολιτισμός αποτελεί ση-
μαντικότατο μοχλό προόδου μιας κοινωνίας. Παρόλη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Δήμος Γεροσκήπου έχει 
έμπρακτα αποδείξει ότι ο πολιτισμός βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του και οι εκδηλώσεις και 
οι δράσεις που τον προάγουν αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της ίδιας της ύπαρξης και λειτουργίας του. Με τις πολιτι-
στικές παρεμβάσεις του, και παρά τον δραστικό περιορισμό των σχετικών κονδυλίων, ο Δήμος Γεροσκήπου συνέχισε 
να αποτελεί ένα σημαντικό φορέα πολιτισμού στην επαρχία μας. 

Η δημιουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης Γεροσκήπου στον παλαιό οικιστικό πυρήνα της Γεροσκήπου, το πρώτο 
έργο πολιτιστικής υποδομής που αποκτά η πόλη μας, αναμένεται να δώσει νέα δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη του 
πολιτισμού. Ήδη ο χώρος έχει φιλοξενήσει εκδηλώσεις του Δήμου, του Οργανισμού «Πάφος 2017», αλλά και ιδιω-
τών. Στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία σύγχρονης δανειστικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο πρώην κατάστημα 
της ΣΠΕ Γεροσκήπου, στην Πλατεία Γεροσκήπου. Σύντομα, η Γεροσκήπου θα αποκτήσει ένα χώρο γνώσης, μελέτης 
και πολιτιστικής προσφοράς. Παράλληλα, η έναρξη των εργασιών από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου για τη δημιουργία 
Βυζαντινού Μουσείου στα κτήρια του παλαιού Α’ Δημοτικού Σχολείου αναμένεται να ενισχύσει τον στόχο του Δήμου 
για να καταστεί η Γεροσκήπου ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο ανά το Παγκύπριο, τόσο σε επίπεδο εκδηλώσεων και 
υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο μνημείων και υποδομών.

Κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας τετραετίας, στον τομέα του πολιτισμού, ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της 
πολιτικής του Δήμου για ανάδειξη και αξιοποίηση των καλλιτεχνικών δυνάμεων του τόπου μας και κυρίως της νέας 
γενιάς καλλιτεχνών. Ιδιαίτερα, τα «Ιεροκήπια», που αποτελούν τον σημαντικότερο πολιτιστικό θεσμό της πόλης μας, 
έδωσαν με, μεγάλη ομολογουμένως, επιτυχία τη δυνατότητα προώθησης της εγχώριας και κυρίως της τοπικής καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας. Φυσικά, αναβαθμίστηκαν όλοι οι σημαντικοί πολιτιστικοί θεσμοί του Δήμου, όπως οι Πα-
σχαλινές Εκδηλώσεις και ο θεσμός διαλέξεων «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο», ενώ έκαναν την 
εμφάνισή τους και νέες εκδηλώσεις που αναμένεται να εξελιχθούν σε θεσμούς, όπως η Εκδήλωση για την Παγκόσμια 
Ημέρα Βιβλίου «Δώσε και Πάρε ένα Βιβλίο». Σημαντική εξέλιξη για τα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη μας θα διαδρα-
ματίζει εφεξής και η νεοσύστατη Παιδική Χορωδία Δήμου Γεροσκήπου.

Πέραν των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο μας στον τομέα του πολιτισμού απο-
τελεί η προσπάθεια για προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Γεροσκήπου. Η μελέτη για την 
ανάπλαση του παραδοσιακού οικιστικού πυρήνα της Γεροσκήπου έχει ήδη ολοκληρωθεί και σε αυτή θα περιληφθεί 
και σχέδιο για την ενοποίηση-σύνδεση των μνημείων και των αξιοθέατων της πόλης. Η υλοποίηση της μελέτης αυτής 
αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Γεροσκήπου. Το διάστημα που 
ανασκοπούμε ξεχωρίζουν, επίσης, οι ενέργειες μας για την άρση της οχληρίας στο τεμάχιο 159, όπου βρίσκεται το Ιερό 
του Απόλλωνα Υλάτη, και οι πρωτοβουλίες μας για ανάδειξη του μνημείου, η κήρυξη του πετρόκτιστου γεφυριού της 
Κολώνης ως «αρχαίο μνημείο Α’ πίνακα», οι παραστάσεις μας προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την αναβάθμιση του 
Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, η βελτίωση του χώρου και της υποδομής στην «Κάτω Βρύση», η συνέχιση  της έκδοσης δι-
αταγμάτων προστασίας για αιωνόβιους τρέμιθους και, φυσικά, η διεκδίκηση της εγγραφής μέρους των διατηρητέων 
κτισμάτων του παλαιού ΚΕΝ επ’ ονόματι του Δήμου Γεροσκήπου. 

Ο Δήμος Γεροσκήπου στήριξε από την αρχή τις προσπάθειες για κήρυξη της πόλης της Πάφου ως πολιτιστικής 
πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2017. Μετά και την ανακήρυξή της, ο Δήμος Γεροσκήπου συνεργάζεται στενά 
με τον Οργανισμό για να συμβάλει στην ευόδωση των μεγάλων στόχων της Πάφου. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 
αρκετές εκδηλώσεις του Οργανισμού στη Γεροσκήπου, με την υποστήριξη του Δήμου, ενώ το «Πάφος 2017», με τις 
συχνές πρωτοβουλίες μας, έχει εντάξει στον σχεδιασμό του αρκετά προγράμματα και δράσεις εντός των δημοτικών 
μας ορίων.

Γραφείο Εξυπηρετήσης Δημοτών
Ο Δήμος Γεροσκήπου, στην προσπάθειά του να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο κοινό, ανταπο-

κρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, και με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
την ενεργό συμμετοχή του δημότη στην επίλυση προβλημάτων, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση του δημότη 
στην επισήμανση διαφόρων οχληριών, λειτουργεί από το 2012, εντός του Δημοτικού Μεγάρου, Γραφείο Εξυπηρέτη-
σης του πολίτη.

Όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα που υποβάλλονται από δημότες, καταγράφονται και, αφού κωδικοποι-
ηθούν, παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και επίλυση. 

Υποβάλλονται κατά μέσο όρο 450 παράπονα το χρόνο και γίνεται προσπάθεια να υπάρξει πραγματική και άμεση, 
κατά το δυνατόν, εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα σε διαφανή πλαίσια. Πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι κάποια από τα 
παράπονα δυνατόν να μην έχουν τη δυνατότητα άμεσης επίλυσης και ή προώθησής των, ενώ για κάποια από αυτά δεν 
έχουμε εξουσία ή αρμοδιότητα.
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Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Γεροσκήπου
Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ για διακοπή της συμφωνίας μας, η οποία προνοούσε 

την παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου στους αθλητικούς φορείς και στα προ-
γράμματα του ΚΟΑ έναντι νομίμου ανταλλάγματος, ύψους 100.000 ευρώ, και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση 
της τιμής του πετρελαίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου για τους χειμερινούς μήνες, 
εξοικονομώντας το ποσό των 150.000 ευρώ ετησίως. Οι προσπάθειες μας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με στόχο 
το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Γεροσκήπου να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Ο Δήμος μας αισθάνεται αδικημένος 
από την έως τώρα αντιμετώπιση του αιτήματός μας από τον κύριο φορέα ανάπτυξης του αθλητισμού στη χώρα μας.

ΣΚΕ Γεροσκήπου
Το ΣΚΕ Γεροσκήπου, υλοποιεί τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας.
Το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών Γεροσκήπου λειτουργεί από το  1998 συμπληρώνοντας φέτος 

17 χρόνια προσφοράς και εξυπηρέτησης. Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με επιτυχία, καθώς στο Κέντρο, εξυπηρε-
τούνται 100 παιδιά, ηλικίας από 3 μηνών μέχρι 12 χρονών. Αναμένεται να εξυπηρετηθούν άλλα 75 παιδιά, οικογενειών 
της Γεροσκήπου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μέσα από τη λειτουργία του βρεφονηπιοκομικού σταθμού και του κέντρου απογευματινής απασχόλησης, προ-
σφέρθηκαν μεγάλες διευκολύνσεις στους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας, αφού τα παιδιά είναι υπό την εποπτεία 
έμπειρων δασκάλων και ασχολούνται με υγιείς δραστηριότητες. 

Τη φετινή σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις ποικίλης θεματολογίας, με στόχο την ολό-
πλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Έγιναν, επίσης, διάφορες εκδρομές σε εξωτερικούς χώρους, 
ώστε τα παιδιά να βιώσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα που διδάσκονται στην τάξη. 

Στο πλαίσιο της οικονομικής περισυλλογής έχουν γίνει προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών μας εξόδων, 
χωρίς όμως αυτό να είναι εις βάρος της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η συνετή οικονομική διαχείριση 
που ακολουθούμε οδήγησε στην εξόφληση του μεγαλύτερου μέρους των δανείων. Μάλιστα, όλα τα δάνεια του ΣΚΕ 
αναμένεται να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ας σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΕ 
και ο Σύνδεσμος Γονέων, ανανέωσαν το εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό του Κέντρου και έθεσαν ως στόχο τη συ-
ντήρηση, αλλά και αναβάθμιση των κτηριακών του εγκαταστάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο 2014 υλοποιήθηκε πρόγραμμα για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών δίνο-
ντας την ευκαιρία στα παιδιά των συγκεκριμένων οικογενειών να φοιτήσουν δωρεάν στο Κέντρο μέχρι και το τέλος 
Ιουνίου του 2015. Επίσης, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτούργησε πιλοτικά και το πρόγραμμα «Κοινωνική εργασία 
στο δρόμο».

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού, το Πολυδύναμο Κέντρο, πραγματοποίησε στις 
11 Οκτωβρίου 2014, σεμινάριο, επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ, με θέμα «Εξυπηρέτηση πελατών – Το Κλειδί της 
Επιτυχίας».

Το Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου άρχισε τη λειτουργία του στις αρχές του 2002 με στόχο την προσφορά προς 
τα άτομα της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο, καθώς μέλη του εν λόγω Κέντρου μπορούν να γίνουν άτομα από δεκαοκτώ 
χρόνων. Σήμερα, αριθμεί 250 μέλη. Με μεγάλη επιμέλεια, συνεχίζουμε να υπηρετούμε τους κύριους στόχους του 
προγράμματος του Κέντρου, που είναι 1) η προσφορά βασικών υπηρεσιών στους ηλικιωμένους ώστε να παραμένουν 
ενεργά μέλη της κοινότητάς τους, 2) η στήριξη των ατόμων αυτών και των ίδιων των οικογενειών τους, ώστε να 
διευκολύνεται η παραμονή τους στο δικό τους περιβάλλον και να αποφεύγεται η ιδρυματοποίησή τους και 3) η πα-
ροχή ευκαιριών στους ενήλικες της Γεροσκήπου, αλλά και των γύρω περιοχών, να έρχονται σε επαφή, να περνούν 
ευχάριστα και δημιουργικά τις ώρες τους, συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων, με στόχο την αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων τους, την κοινωνικοποίησή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Στο Κέντρο λειτουργεί 
σήμερα πρόγραμμα διημερεύουσας φροντίδας που περιλαμβάνει 1) παροχή φαγητού σε χαμηλές τιμές, 2) παροχή 
πρωτοβάθμιας φροντίδας μία φορά την εβδομάδα, 3) προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και 4) επιμορφωτικά 
και ψυχαγωγικά προγράμματα.

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις»
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού “Ιρις” είναι μια σύμπραξη Δήμου  Γεροσκήπου και ΣΚΕ 

Γεροσκήπου και λειτουργεί από το 2012. Το Κέντρο «Ίρις» προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς, 
παιδιά, έφηβους και ενήλικες, παροχή ρουχισμού σε οικογένειες ή άτομα που χρήζουν άμεσης ανάγκης, και γραμμή 
ενημέρωσης και παραπομπής σε δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς-μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει οργανώσει διαλέξεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, τον Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 
Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και τη Δημοτική Ομάδα Πρόληψης (ΔΟΠ). Επιπλέον, συνεργάζεται με σχολεία και συν-
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δέσμους γονέων, προσφέροντας εργαστήρια δραματοθεραπείας σε παιδιά και γονείς, διατηρεί ομάδα στήριξης ατόμων 
στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου και οργανώνει εργαστήρια δραματοθεραπείας για ενήλικες. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο «Ίρις» στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του εξελίσσεται ενθαρρυντικά και επεκτείνει 
τις υπηρεσίες του σε διάφορες κοινωνικές δομές, καθώς ο αριθμός των εξυπηρετούμενων δημοτών αυξάνεται συ-
νεχώς διαμέσου της εμπιστοσύνης που έχει θεμελιωθεί στη σχέση του με την κοινωνία του Δήμου Γεροσκήπου και 
της ευρύτερης περιοχής. Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και καινοτόμου συστήματος 
υπηρεσιών για την ψυχοκοινωνική στήριξη και την ενδυνάμωση της οικογένειας και των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και προβλήματα, την προώθηση της επαγγελματικής ένταξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατό-
μων και των οικογενειών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Παντοπωλείο Αγάπης Δήμου Γεροσκήπου
Με στόχο την ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων συνδημοτών μας, ο Δήμος Γεροσκήπου δημιούργησε και 

λειτουργεί το «Παντοπωλείο Αγάπης», το οποίο προσφέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης προς τους συνανθρώ-
πους μας που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Για την επίτευξη των σκοπών του «Παντοπωλείου Αγάπης», ο Δήμος υποστηρίζεται  από  φορείς, επιχειρήσεις, 
αλλά και αρκετούς συμπολίτες μας. Δοθείσης της ευκαιρίας, θα ήθελα να  ευχαριστήσω  θερμά όλους όσοι ανταπο-
κρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα για ενίσχυση των προσπαθειών μας για στήριξη των άπορων οικογενειών της Γερο-
σκήπου. 

Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τους Δήμους Fouras και Aix
Ανέκαθεν, ο Δήμος Γεροσκήπου είχε στραμμένη την προσοχή του στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ευρω-

παϊκούς Δήμους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Δήμος μας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργα-
σίας σε διάφορους τομείς με τους γαλλικούς Δήμους Fouras 
και Aix. Τον Ιούνιο του 2015, με την επίσκεψη 
αντιπροσωπείας του Δήμου στη Γαλλία, επισφρα-
γίστηκε η συμφωνία. Μέσα απ’ αυτήν, οι εμπλε-
κόμενες τοπικές αρχές προτίθενται να αναπτύξουν 
τις συναλλαγές τους σε όλους τους τομείς, ιδι-
αίτερα στον πολιτιστικό, τον τουριστικό, τον μορ-
φωτικό και τον αθλητικό. Δεσμεύονται, επίσης, να 
διευκολύνουν και να συμβάλουν στη συνεργασία 
και τις ανταλλαγές σε σχολικό επίπεδο μεταξύ των 
νέων γενεών των αντιστοίχων πόλεων.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων
Ο Δήμος Γεροσκήπου έχει υπογράψει το Σύμ-

φωνο των Δημάρχων, την κυριότερη ευρωπαϊκή 
κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περι-
φερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά 
να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το «Σύμφωνο» σκοπεύουν να επιτύχουν και να 
υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Για την υλοποίηση των  υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή του συμφώνου των Δημάρχων, ο 
Δήμος Γεροσκήπου προχωρεί στην  Εκπόνηση Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης και στην ετοιμασία όρων διαγωνισμού 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
O Δήμος Γεροσκήπου τα τελευταία χρόνια έθεσε ως προτεραιότητά του, τη διεκδίκηση προγραμμάτων και τη 

συμμετοχή του σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
παραπάνω στόχου, ο Δήμος κατόρθωσε να πετύχει τη συμμετοχή του στα πιο κάτω ευρωπαϊκά προγράμματα:

1) Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC – INN.O.V.Age
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 15 Εταίρους, από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε συνολικό προϋπολο-

γισμό 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και άρχισε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2012. Οι εργασίες του προγράμμα-
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τος επικεντρώθηκαν στην αποτελεσματική «επέμβαση» φορέων επιρροής στη διαμόρφωση πολιτικής και συνθηκών 
για καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, στη βάση εξειδικευμένων εφαρμογών στους χώρους 
διαβίωσης. Προς επίτευξη των στόχων, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην όσο το δυνατόν ενεργότερη συνεργασία 
με επιχειρήσεις για προώθηση νέων εξειδικευμένων εργαλείων και εφαρμογών. 

2) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INCA
Το πρόγραμμα ξεκίνησε την εφαρμογή του τον Ιανουάριο του 2014  με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ασθενών με χρόνιες παθήσεις μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και παρακολούθησης 
του ασθενή από τον γιατρό του. Το έργο εφαρμόζεται πιλοτικά συνολικά σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, 
Κροατία, Λετονία και Κύπρο).

Το έργο INCA προβλέπει τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών (και 
ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού) από τους γιατρούς τους με τη χρήση της από το σπίτι τους (μέσω τηλε-
όρασης, κινητού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένων με το διαδίκτυο) ή από ενδεικνυόμενους κοινόχρηστους 
χώρους. Οι δημότες του Δήμου Γεροσκήπου, στο πλαίσιο του έργου INCA, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
την πλατφόρμα 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, να συνομιλούν διαδικτυακά 
με το γιατρό. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στην επαρχία Πάφου, το ιδιωτικό νοσοκομείο 
ΙΑΣΙΣ θα δοκιμάσει πιλοτικά τις εφαρμογές για ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα ή εμφράγματα.   

3) «Μαζί – Ανοιχτή Κοινωνία»: Ο Δήμος Γεροσκήπου επικεφαλής ευρωπαϊκού προγράμματος ένταξης μετα-
ναστών.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία υλοποιείται 
για πρώτη φορά στην επαρχία Πάφου. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Δήμος Γεροσκήπου, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής 
στην εφαρμογή του προγράμματος «Μαζί – Ανοιχτή Κοινωνία». Το πρόγραμμα προσφέρει αφενός συγκεκριμένες υπη-
ρεσίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων των μεταναστών και αφετέρου δραστηριότητες με στόχο 
την αλληλεπίδραση των μεταναστών με τους δημότες και την ενεργό συμμετοχή τους στη κοινωνική ζωή του τόπου. 

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος ανέλαβε ο Δήμος Γεροσκήπου ως ο Τελικός Δικαιούχος, 
έχοντας υποδομές και εμπειρία  σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ο 
Δήμος Πάφου, ο Δήμος Πέγειας και ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, προσδίδοντας στο πρόγραμμα μια πλήρη διάστα-
ση σε όλη την επαρχία. Ως εταίροι συμμετέχουν, επίσης, τα Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Γεροσκήπου και 
Πέγειας με κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι Σύμβουλοι Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας «Opinion & 
Action» που δημιουργούν τα μέσα επαφής και αλληλεπίδρασης. 

Το πρόγραμμα προσφέρει, μεταξύ άλλων, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως μαθήματα Η/Υ και 
αγγλικών και προγράμματα κοινωνικής στήριξης. όπως φύλαξη παιδιών και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Προσφέρει, 
επίσης, διαπολιτισμικές δραστηριότητες με τις οποίες οι μετανάστες θα μπορέσουν να μάθουν και να γνωρίσουν κα-
λύτερα την κοινωνία της Πάφου. 

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης μεταναστών που θέτει ισχυρές βάσεις για την 
αναβάθμιση της κοινωνικής παρέμβασης των τοπικών αρχών της Πάφου για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και απο-
κλεισμούς. Ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία και έχει τη στήριξη του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης Πάφος 2017». 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και κατά 5% από την Κυπριακή 
Δημοκρατία με συνολικό προϋπολογισμό  €110.000 και διάρκεια υλοποίησης έως τον Ιούνιο του 2015. 

Οικονομικός Απολογισμός 
Η οικονομική διαχείριση, με στόχο την οικονομική εξυγίανση του Δήμου Γεροσκήπου, ήταν το μεγαλύτερο στοί-

χημα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, το 2012. Τα οικονομικά προβλήματα του 
Δήμου, που αφορούσαν στην έλλειψη ρευστότητας, τις διογκωμένες καθυστερημένες οφειλές σε πιστωτές, τον 
υπερδανεισμό με πολύ υψηλά τοκοχρεολύσια, το τεράστιο κόστος λειτουργίας του Δήμου, σε σχέση με την χαμηλή 
εισπρακτική ικανότητά του, λόγω της οικονομικής ύφεσης, που επηρέασε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, 
έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα, με λήψη δραστικών μέτρων και πάνω απ’ όλα με διαφάνεια. 

Στόχος μας ήταν να επαναφέρουμε τη Γεροσκήπου σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας όλων των δημοτών, μέσω 
της εκτέλεσης έργων υποδομής και ανάπτυξης, αλλά και υλοποίησης δράσεων, κοινωνικών και πολιτιστικών, που 
να προσθέτουν αξία και ποιότητα στη ζωή όλων. Για την επίτευξη των στόχων μας απαιτούνται οικονομικοί πόροι. 
Δυστυχώς, παρά τις συντονισμένες ενέργειες για οικονομική περισυλλογή, τα βήματα προόδου είναι μεν ορατά, αλλά 
χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά ακόμη για να πετύχουμε την πλήρη ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης. 

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων τελευταίων ετών δικαιώνουν τις επιλογές του Δημοτικού Συμβουλίου και μας 
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αφήνουν το περιθώριο να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με δυνατότητα θέσπισης νέων υλοποιήσιμων στό-
χων. Στις καταστάσεις που παρατίθενται πιο κάτω παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2015, συ-
γκρινόμενα με τα τέσσερα  προηγούμενα έτη 2014, 2013, 2012 και 2011. 

Ως συνέπεια των μέτρων οικονομικής περισυλλογής που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, οι πραγματικές δαπά-
νες του Δήμου έχουν περιοριστεί σε σχέση με το 2011, κατά 10% το έτος 2012, κατά 18% το έτος 2013, κατά 20% το 
έτος 2014 και 2015. Σε απόλυτους αριθμούς, καταγράφηκαν εξοικονομήσεις στις πραγματικές δαπάνες του Δήμου 
ύψους €1.197.838 κατά το έτος 2015 σε σχέση με το 2011. Ταυτόχρονα καταφέραμε να μετατρέψουμε τα ελλείμματα 
των προηγούμενων ετών σε πλεονάσματα, αφού το έτος 2011 καταγράφηκε έλλειμμα στα αποτελέσματα εσόδων – 
εξόδων του Δήμου,  ύψους €491.318, ενώ το 2015 καταγράφηκε πλεόνασμα εσόδων κατά €493.931. 

Οι κυριότερες δαπάνες που περιορίστηκαν είναι σε επίπεδο πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων 
και εκδηλώσεων, μέσω της αναστολής ή και τερματισμού τους, καθώς και μείωσης των χορηγιών σε αθλητικά σω-
ματεία, ενώ ταυτόχρονα οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα γίνονται με πολύ 
μεγάλη προσοχή, στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Αξίζει να καταγραφούν οι απόλυτοι αριθμοί των 
περικοπών που σημειώθηκαν κατά το έτος 2015, οι οποίοι ανέρχονται στις €230.000, δηλαδή μείωση στις δαπάνες για 
πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις κατά 80% σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα του έτους 2011. 

Σημαντική μείωση καταγράφηκε και στο μισθολόγιο του Δήμου που κατά το έτος 2015 παρουσιάζεται μειωμένο 
κατά €260.000, αφού κατά το 2015 απασχολούνται οκτώ άτομα λιγότερα στον Δήμο σε σχέση με το 2011, ενώ ταυτό-
χρονα εφαρμόζονται όλες οι κρατικές οδηγίες για μειώσεις και περικοπές στο μισθολόγιο. 

Μετά από επίμονες προσπάθειες και πολλές διαβουλεύσεις, καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος εναπόθεσης 
και διαχείρισης των σκυβάλων στον ΧΥΤΑ Πάφου, ενώ, σε συνάρτηση με άλλες ενέργειές μας για επαναξιολόγηση 
των εργασιών της υπηρεσίας σε σχέση με το κόστος, καταφέραμε να μειώσουμε τα Έξοδα Καθαριότητας κατά 45% 
ή, σε απόλυτους αριθμούς, κατά €160.300.

Όλα τα λειτουργικά έξοδα έχουν περάσει από «μικροσκόπιο» με σκοπό τη μέγιστη δυνατή μείωση των δαπανών. 
Προς το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται καλύτερη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, όλες οι δαπάνες διενεργούνται μετά 
από διαδικασία προσφορών, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για ανάκτηση του κόστους από κάθε δραστηριότητα 
που διεξάγεται από τον Δήμο.   

Όλες οι ενέργειές μας για μείωση των πραγματικών δαπανών του Δήμου, είναι επιβεβλημένες, αφενός γιατί 
κληθήκαμε εξ’ αρχής να καλύψουμε καθυστερημένες οφειλές σε τρίτους και αφετέρου προσπαθούμε συνεχώς να 
καλύπτουμε τα ελλείμματα που προέρχονται από την πραγματική μείωση των εσόδων του Δήμου. 

Όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα του Δήμου, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά €213.000 το έτος 2015, σε 
σχέση με τα έσοδα του 2011. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποκοπή της Κρατικής Χορηγίας κατά 60% (€594.300 
μειωμένη Κρατική Χορηγία κατά το 2015), σε σχέση με τις Κρατικές Χορηγίες που λήφθηκαν από τον Δήμο το 2011. 
Επιπλέον, έχει αποκοπεί από την 01/01/2012 και η χορηγία του ΚΟΑ που λάμβανε ο Δήμος, ως δικαίωμα χρήσης του 
Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, ύψους €97.800.  

Παρά το γεγονός ότι οι κρατικές χορηγίες έχουν μειωθεί συνολικά πέραν των €650.000, ο Δήμος καταφέρνει να 
αποπληρώνει κανονικά τους τραπεζικούς δανεισμούς και τους πιστωτές του, ενώ ταυτόχρονα έχουν αποπληρωθεί 
μεγάλα χρηματικά ποσά έναντι των συσσωρευμένων καθυστερημένων οφειλών που δημιουργήθηκαν τα προηγού-
μενα χρόνια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, η αποπληρωμή των απαλλοτριώσεων για το έργο 
κατασκευής της Λεωφόρου Μακαρίου ΙΙΙ, που μέχρι σήμερα ανήλθε στης €350.000, η πλήρης εξόφληση όλων των 
καθυστερημένων οφειλών προς την ΑΗΚ και τον ΧΥΤΑ, καθώς επίσης και η τήρηση συμφωνίας για αποπληρωμή 
δανεισμών του ΣΚΕ Γεροσκήπου, ως συνέπεια παλαιότερων αποφάσεων για δέσμευση των χορηγιών του Δήμου για 
εγγύηση δανεισμών του ΣΚΕ Γεροσκήπου, με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών αναγκών τόσο του Κέντρου Ενηλίκων 
όσο και του Πολυδύναμου Κέντρου Εξυπηρέτησης Παιδιών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι συνολικά καταβλήθηκε 
ποσό ύψους €1.300.000 για εξόφληση καθυστερημένων οφειλών που δημιουργήθηκαν πριν την 01/01/2012.  

Όπως προκύπτει και από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω,  οι τραπεζικοί δανεισμοί του Δήμου για 
τα έτη 2011 – 2015 έχουν μειωθεί κατά €5.395.200. Κατά την 31/12/2015 το ύψος δανεισμού του Δήμου ανήλθε στα 
€5.889.086, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το έτος 2011 ήταν €11.284.304. Η σημαντική μείωση που καταγράφεται 
αφορά μεν το γεγονός ότι δεν έχει συναφθεί κανένα δάνειο κατά την περίοδο 2012 μέχρι και σήμερα, ενώ ταυτόχρονα 
αποπληρώνονται κανονικά όλες οι δόσεις έναντι των υφιστάμενων δανεισμών. Επιπλέον, πρέπει να καταγραφεί ότι, 
κατά την ίδια περίοδο, ξεκίνησε η αποπληρωμή τοκοχρεολυτικών δόσεων για δανεισμούς που έφεραν περίοδο χάρι-
τος αποπληρωμής της δόσης κεφαλαίου στα πρώτα χρόνια σύναψης των δανείων.   

Οι πιο πάνω αναφερόμενες πληρωμές και δαπάνες έγιναν χωρίς η φορολογική πολιτική του Δήμου να διαφορο-
ποιηθεί σημαντικά, αφού μέχρι και σήμερα τα Τέλη Σκυβάλων όσο και τα Τέλη Υδατοπρομήθειας του Δήμου, παρα-
μένουν σε πιο χαμηλά επίπεδα τόσο σε σχέση με τον γειτονικό μας Δήμο της Πάφου, αλλά και συγκρινόμενα με τους 
υπόλοιπους Δήμους της χώρας. Χρειάστηκε μόνο να επιβληθεί από το 2012 μια μικρή αύξηση στα Τέλη Υδατοπρομή-
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θειας κυρίως για τον εξορθολογισμό του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας. Επίσης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του, το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, στην προσπάθεια του να εξεύρει τους οικονομικούς 
πόρους για κάλυψη των αναγκών του, τόσο για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης όσο και έργων υποδομής, αποφάσι-
σε στις 13/9/2015 την επιβολή ελάχιστης αύξησης στα Τέλη Σκυβάλων. Η αύξηση επηρέασε τα νοικοκυριά με επιπλέ-
ον καταβολή ύψους €10 το μέγιστο, ετησίως, σε Τέλη Σκυβάλων. Η απόφαση λήφθηκε αφού πρώτα υλοποιήθηκε το 
πλάνο επανασφαλτροστρώσεων κύριων οδών, κατασκευή πεζοδρομίων και αντιπλημμυρικών έργων, εργασίες που 
ήταν επιβεβλημένες λόγω των τεράστιων προβλημάτων που άφησε η κατασκευή του ΣΑΠΑ στον Δήμο,  με κόστος 
που ανήλθε στης €895.000. Το ποσό δαπανήθηκε σταδιακά, τα τελευταία τρία χρόνια, από τα ταμειακά διαθέσιμα του 
Δήμου, χωρίς τη σύναψη οποιουδήποτε νέου τραπεζικού δανεισμού.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2012 μέχρι και σήμερα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να διεξέλθει ο 
Δήμος από την αρνητική οικονομική θέση στην οποία για διάφορους λόγους βρέθηκε. Η συνετή οικονομική διαχείριση 
θα συνεχιστεί με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Δήμου, αλλά και την οικονομική ενδυνάμωσή του. 
Δυστυχώς, καλούμαστε να δράσουμε σ’ ένα αρνητικό οικονομικά περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται και η δική μας 
πορεία οικονομικής ανάπτυξης, βιωσιμότητας και ευημερίας. Ο κατασκευαστικός κλάδος και ο τομέας του τουρισμού 
για παράδειγμα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου Γεροσκήπου. Έτσι, αναμένουμε 
την καταγραφή θετικού ρυθμού ανάπτυξης στην κυπριακή οικονομία, ούτως ώστε να επιτευχθεί αύξηση στα έσοδα 
του Δήμου, αφού μόνον τότε θα καταφέρει ο Δήμος να χρηματοδοτήσει νέα έργα και να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς 
του.

Ο αμέσως επόμενος στόχος μας είναι η ομαλοποίηση της αρνητικής κατάστασης που δημιουργήθηκε από το 
2008, με τις συσσωρευμένες καθυστερημένες οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Είναι γνωστό ότι η οφει-
λή του Δήμου διογκώνεται, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια καταφέραμε να καταβάλουμε κάποια ποσά 
έναντι των οφειλών μας. Δυστυχώς, πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, αφού όπως εξηγήσαμε αναλυτικά πιο 
πάνω, τα δεδομένα ήταν αρνητικά: τεράστιες καθυστερημένες οφειλές σε τρίτους, τα γνωστά προβλήματα με την 
Α.Η.Κ. τον ΧΥΤΑ, το ΣΑΠΑ, ποσά πέραν του ενός εκατομμυρίου που έπρεπε να εξευρεθούν, ενώ ταυτόχρονα να 
συνεχίσει την λειτουργία του ο Δήμος με μειωμένα έσοδα και τη μισή κρατική χορηγία σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η φετινή χρονιά θα είναι η χρονιά-σταθμός και για το τελευταίο αρνητικό οικονομι-
κό δεδομένο του Δήμου, την οφειλή μας προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Προγραμματίστηκε ήδη η σταδιακή 
αποπληρωμή έναντι του χρέους με μηνιαίες δόσεις, ενώ ταυτόχρονα συναινέσαμε στην απευθείας αποκοπή από την 
κρατική χορηγία ποσού €250.000 ετησίως για τη σταδιακή εξόφληση της οφειλής μας.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι οι προσπάθειες μας, παρά το γεγονός ότι ήταν επίπο-
νες, έχουν επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και σίγουρα δε συνεχίσαμε την οικονομική πορεία των προηγούμενων 
χρόνων. Αν το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο συνέχιζε την οικονομική πολιτική ως αυτή καταγραφόταν στους ετήσιους 
προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών, τότε οι επιπλέον δαπάνες που θα κατέβαλλε ο Δήμος θα ήταν πέραν 
των €4.000.000 με αλόγιστες αρνητικές επιπτώσεις που θα επέφεραν οικονομική κατάρρευση. Αντίθετα, ο Δήμος Γε-
ροσκήπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατάρτισε συνετούς προϋπολογισμούς και ταυτόχρονα εισέπραξε νέα έσοδα 
ύψους μέχρι και €850.000, δημιουργώντας έτσι τις προοπτικές για σταδιακή οικονομική εξυγίανση και οικονομική 
άνοδο.

Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Γεροσκήπου από Πετρίδειον Ίδρυμα

Εκπρόσωποι του «Πετριδείου Ιδρύματος» επέδωσαν 
στις 26 Απριλίου 2016, στον Δημάρχο Γεροσκήπου Μιχά-
λη Παυλίδη, μέρος της χορηγίας του ιδρύματος για την 
ενίσχυση της προσπάθειας του Δήμου για τη δημιουργία 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το συνολικό ποσό της επιχορή-
γησης ανέρχεται στις €20000. Η συμφωνία με το «Πε-
τρίδειον Ίδρυμα» προβλέπει, επίσης, την παραχώρηση 
βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, πάνω σε ετήσια βάση.

Σε ανταπόδοση της ευγενούς χορηγίας του ιδρύ-
ματος, το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου αποφάσισε 
όπως η βιβλιοθήκη φέρει το όνομα του μεγάλου χορηγού 
της («Πετρίδειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεροσκήπου»).
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Αποκαλυπτήρια Μνημείου
Χρίστου Κωνσταντινίδη

Τελέστηκαν στις 31 Μαρτίου 216 τα αποκαλυ-
πτήρια μνημείου για τον ήρωα Χρήστο Κωνσταντι-
νίδη από τη Γεροσκήπου, ο οποίος έλαβε μέρος στη 
Μικρασιατική Εκστρατεία και έπεσε ενδόξως στη 
μάχη του Ντεμερτζή, στις 18.07.1920, σε ηλικία 24 
ετών.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, το οποίο βρί-
σκεται στην παραλιακή λεωφόρο Γεροσκήπου, 
στην είσοδο της Πλαζ Γεροσκήπου, έγιναν από την 
Α.Ε. Πρέσβυ της Ελλλάδος στην Κύπρο, κ. Ηλία 
Φωτόπουλο.

Το πρόγραμμα της τελετής περιελάμβανε τρι-
σάγιο από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου 
κ.κ. Γεώργιο, χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Γερο-
σκήπου κ. Μιχάλη Παυλίδη, σύντομη ομιλία και 
αποκαλυπτήρια από την Α.Ε. Πρέσβυ της Ελλάδος 
στην Κύπρο, κ. Ηλία Φωτόπουλο, κατάθεση στε-
φάνων από τις πολιτειακές, θρησκευτικές, πολι-
τικές και στρατιωτικές αρχές, καθώς και δεξίωση 
στον χώρο.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, παιάνιζε 
η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου.
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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 Μαΐου 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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Ο Δήμος Γεροσκήπου, συμβάλλοντας στη μείωση του σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήματος με την απόρρι-
ψη αποτσίγαρων στις παραλίες και κατ’ επέκταση στη θάλασσα, ανακοινώνει ότι έχει εγκαταστήσει στις παραλίες 
Γεροσκήπου τρία (3) σταντ με ειδικά σταχτοδοχεία. 

Τα σταχτοδοχεία είναι σχήματος κώνου, κατασκευασμένα από 100% βιοδιασπώμενο πλαστικό, το οποίο δεν 
καίγεται από τα αποτσίγαρα. Ο κάθε επισκέπτης-καπνιστής θα μπορεί να χρησιμοποιεί δωρεάν το ειδικό μικρό στα-
χτοδοχείο-κώνο, αποφεύγοντας έτσι τη ρύπανση της παραλίας. Τα σταχτοδοχεία-κώνοι θα πρέπει μετά τη χρήση 
τους, να επιστρέφονται στο ειδικό σταντ, αδειάζοντας το περιεχόμενό τους σε παρακείμενο μεταλλικό κάδο.

Ειδικά Σταχτοδοχεία
στις Παραλίες Γεροσκήπου

Γαλάζιες Σημαίες
σε Παραλίες της Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει ότι, για το έτος 2016, δύο 
παραλίες του έχουν βραβευθεί με τη «Γαλάζια 
Σημαία». Οι παραλίες αυτές είναι η παραλία της 
Δημοτικής Πλαζ του Κ.Ο.Τ. και η παραλία με την 
ονομασία «Παχύαμμος 2», η οποία βρίσκεται με-
ταξύ των ξενοδοχείων Ledra και Cypria Maris. 

Η Γαλάζια Σημαία απονέμεται κάθε χρόνο 
στις παραλίες που συμμορφώνονται σε μια σειρά 
κριτηρίων που συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα 
των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και πληροφόρηση, καθώς και την 
ασφάλεια και ορθή διαχείριση των παραλιών. 
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27η Εθελοντική Αιμοδοσία
ΣΕΑΔ Γεροσκήπου

Με σύνθημα «Δώσε από το πε-
ρίσσευμα σου – Κάποτε μπορεί και 
εσύ να το χρειαστείς», πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία στις 17 Ιουνίου 
2016, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η 
27η κατά συνέχεια εθελοντική αιμο-
δοσία της Συντονιστικής Επιτροπής 
Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (Σ.Ε.Α.Δ.) 
Γεροσκήπου.

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

Στις 19 Μαρτίου 2015, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, σε περισσότερες από 160 χώρες σε 
όλο τον κόσμο, ενώθηκαν για τον εορτασμό του πλανήτη, κλείνοντας τα φώτα για μία ώρα, την «Ώρα 
της Γης».

Ο Δήμος Γεροσκήπου, στηρίζοντας την παγκόσμια προσπάθεια για προστασία του πλανήτη μας, συμ-
μετείχε στην καμπάνια υπό τον τίτλο «Η Ώρα της Γης», σβήνοντας όλα τα φώτα του Δημοτικού Μεγάρου, 
από τις 20:30 μέχρι τις 21:30.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος μας κάλεσε όλους τους συμπολίτες μας, δημότες και μη, να σβήσουν τα φώτα 
των οικιών και επαγγελματικών τους χώρων, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια. Στόχος αυτής της πα-
γκόσμιας καμπάνιας είναι να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες για την ανάγκη προ-
στασίας της ανθρωπότητας από τις κλιματικές αλλαγές.

Συμμετοχή Δήμου Γεροσκήπου
στην Εκστρατεία «Η Ώρα της Γης 2016»
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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: 
1. Να κλείνουν ερμητικά με κάλυμμα όλα τα φρεάτια αποχετεύσεως σε όλα τα υποστατικά και να 
μην υπάρχουν τρύπες ή σχισμές. Κλειστή, επίσης, με πυκνό δικτυωτό πλέγμα, θα πρέπει να είναι και 
η σωλήνα εξαερισμού των αποχετεύσεων.
2. Να μην αφήνονται εντός της αυλής ή κοντά σε υποστατικά, ανοικτά δοχεία, βαρέλια, κουβάδες, 
παλιά ελαστικά ή άλλα παρόμοια αντικείμενα, τα οποία μπορούν να συγκρατήσουν έστω και λίγη 
ποσότητα νερού.
3. Να διενεργείται τακτικός καθαρισμός της αυλής και του περιβάλλοντα χώρου από άχρηστα αντι-
κείμενα και άγρια βλάστηση.
4. Τα οικιακά σκύβαλα να τοποθετούνται σε κατάλληλα κλειστά σκυβαλοδοχεία ή σκυβαλαποθήκες 
μέχρι την περισυλλογή τους.
5. Να διενεργούνται μηνιαίοι, τουλάχιστον, ψεκασμοί από αδειούχα συνεργεία, εντός των ιδιωτικών 
αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών, για τις κατσαρίδες και τα κουνούπια. Επίσης, να το-
ποθετούνται 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 προ-
γραμμάτων 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

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 κατο-
χής σκύλου, με βάση τις πρόνοιες των Περί Σκύλων Νόμων του 2002 και 2005.

Για την έκδοση άδειας κατοχής σκύλου, ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής:

1. Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας του σκύλου, το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο,
2. Βεβαίωση σήμανσης του σκύλου με μικροπομπό (microchip) 
και
3. Πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης του σκύλου από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Κύπρου.

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

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

Άδειες Σκύλων
στη Γεροσκήπου
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«Πάσχα 2016 στη Γεροσκήπου»
Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τα πολιτιστικά και αθλητικά 

σωματεία της πόλης μας, διοργάνωσε και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμ-
μα για να γιορτάσει το Πάσχα μαζί με τους δημότες του, αλλά και τους 
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Οι Πασχαλινές Εκδηλώσεις αποτε-
λούν ως γνωστόν τον αρχαιότερο θεσμό εκδηλώσεων της πόλης μας. 
Καθεχρονικά, ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τα οργανωμένα 
σύνολα, παρουσιάζει το πιο πλούσιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
πασχαλινών εκδηλώσεων, τουλάχιστον στην επαρχία Πάφου.

Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τις 30 Απριλίου μέ-
χρι τις 3 Μαΐου, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων των 
δημοτών της Γεροσκήπου μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις, πολιτιστι-
κές, καλλιτεχνικές και αθλητικές. Περιελάμβανε, μεταξύ άλ-
λων, Πασχαλινά Παιχνίδια στην Πλατεία Γεροσκήπου και στην 
ενορία Κολώνης, Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα, με τη συμμετοχή 
των πολιτιστικών σωματείων της Γεροσκήπου, Ποδοσφαιρι-
κό Τουρνουά 7-A-Side και Πασχαλινή Συναυλία με το μουσικό 
σχήμα «Αντάμα» και τη νεοσύστατη Παιδική Χορωδία του Δή-
μου Γεροσκήπου, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις και εισέπρα-
ξε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Σε χαιρετισμό του, με την ευκαιρία των πασχαλινών εκ-
δηλώσεων, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης δια-
βεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του «για 
την οργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων που θα 
αναδεικνύουν την εγχώρια καλλιτεχνική δημιουργία και 
τους ντόπιους καλλιτέχνες, με στόχο πάντα την πολιτι-
στική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών». 

Ο Δήμος Γεροσκήπου θα συνεχίσει και στο μέλλον να 
στηρίζει και να ενισχύει τις Πασχαλινές Εκδηλώσεις γιατί η 
διοργάνωσή τους αποτελεί ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας 
μας.
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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε με επιτυχία, για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την εκδήλωση υπό τον τίτλο «Δώσε και Πάρε ένα Βιβλίο», με στόχο να 
προωθήσει τη φιλαναγνωσία στην πόλη μας και την αγάπη προς το βιβλίο. 

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2016, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 1.00μ.μ., στην 
Πλατεία Γεροσκήπου, με τη συνεργασία των Συνδέσμων Γονέων των Δημοτικών Σχολείων της Γερο-
σκήπου, των Δημόσιων Νηπιαγωγείων της Γεροσκήπου και του Πολυδύναμου Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Παιδιών Γεροσκήπου. Περιλάμβανε ανταλλαγή βιβλίων μεταξύ δημοτών, υπαίθριο παζαράκι βιβλίων, 
τραγούδια από την Παιδική Χορωδία του Δήμου Γεροσκήπου, μουσικό πρόγραμμα από τη Δημοτική 
Ορχήστρα Πάφου «Χάλκινα Ξύλινα Πνευστά», δραματοποίηση παραμυθιού, θέατρο σκιών και ψυχαγω-
γικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Η εκδήλωση μεταδιδόταν «ζωντανά» από το Ράδιο Πάφος. 

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 
Βιβλίου 
«Δώσε και Πάρε ένα Βιβλίο»
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Πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2016, στην Πλατεία Γεροσκήπου, με την ευκαιρία και της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Μουσικής, η τελική φάση υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου 
Γεροσκήπου, με την επωνυμία «Όλη η Πόλη Τραγουδά». 

Στη συναυλία συμμετείχαν δεκαέξι τραγουδιστές, άνω των 12 ετών, με καταγωγή από τη Γερο-
σκήπου, μαζί με την Παιδική Χορωδία του Δήμου Γεροσκήπου και τη Χορωδία του Κέντρου Ενηλίκων 
Γεροσκήπου.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου για την οργάνωση αυτού του πρωτοποριακού 
προγράμματος αποδεικνύει έμπρακτα την πρόθεση του Δήμου να δώσει στο καλλιτεχνικό δυναμικό της 
Γεροσκήπου ευκαιρίες παρουσίασης και ανάδειξής του. Μέσα από την υλοποίηση αυτής της δράσης, ο 
Δήμος Γεροσκήπου απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες 
πολιτιστικής δημιουργίας ανά το παγκύπριο.
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Πολιτιστικό Πρόγραμμα
«Όλη η Πόλη Τραγουδά»
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Την πρώτη της δημόσια παρουσία, λίγες 
μόλις εβδομάδες μετά τη σύστασή της, έκανε 
η Παιδική Χορωδία του Δήμου Γεροσκήπου, 
στο Kings Avenue Mall, στις 30 Δεκεμβρίου 
2015.

Η Χορωδία, η οποία απαρτίζεται από παι-
διά ηλικίας 7 έως 15 ετών, παρουσίασε ένα 
πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
εντυπωσιάζοντας το κοινό και αφήνοντας 
πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια. 

Πρώτη Επίσημη Εμφάνιση
της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Γεροσκήπου

Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Πλατείας φωταγώγησε ο Δήμος Γεροσκήπου, την Παρασκευή 11 
Δεκεμβρίου 2015, σε μια λιτή εκδήλωση, που περιλάμβανε χριστουγεννιάτικες μελωδίες, τσιμπήματα 
και άφθονο κρασί.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ανέλαβαν το Ωδείο Casa De La Musica και το Κέντρο 
Τεχνών και Εκπαίδευσης Learning Attitude.

Φωταγώγηση
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατείας
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Στην, κατάμεστη από παιδιά, αίθουσα του ξενοδοχείου Sentido Cypria Bay, πραγματοποιήθηκε, στις 
9 Μαρτίου 2016, η καθιερωμένη (και επιτυχημένη από κάθε άποψη) αποκριάτικη εκδήλωση του Δήμου 
Γεροσκήπου.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της θεατρικής ομάδας Prima 
Vista, καθώς και πλούσιο μπουφέ. Μικροί και μεγάλοι έστησαν ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι, με θεα-
τρικά και μουσικά παιχνίδια, διασκεδάζοντας με την ψυχή τους. 

Αποκριάτικη Παιδική Εκδήλωση

Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, 
χοροστατούντος του Αιδεσιμότατου π. Γεωργίου Στυλιανού. Τον πανηγυρικό εκφώνησε η βοηθός διευ-
θύντρια του Λυκείου «Γιαννάκη Ταλιώτη»  Γεροσκήπου κα. Αναστασία Γεμενάρη.

Στη Δοξολογία παρέστησαν αντιπροσωπείες μαθητών από όλα τα εκπαιδευτήρια της Γεροσκήπου.

Πραγματοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά, 
μετά τη θεία λειτουργία, στην Αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού 
της Αγίας Παρασκευής, η καθιερωμένη 
κοπή της βασιλόπιτας, στην παρουσία του 
Δημάρχου Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη 
και του Αιδεσιμότατου π. Γεώργιου Στυ-
λιανού.

Ο τυχερός της βασιλόπιτας κέρδισε το 
ποσό των €100.
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 Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821

Πρωτοχρονιά 2016 – Κοπή Βασιλόπιτας 
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Η τρίτη διάλεξη του 12ου Κύκλου του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», υπό 
τον τίτλο «Οι προοπτικές λύσης του Κυπριακού με τη ματιά της κοινωνικής ψυχολογίας», πραγματο-
ποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2016, με ομιλητή τον  Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρη Ψάλτη. 

Ο ομιλητής της διάλεξης παρουσίασε σειρά κοινωνιοψυχολογικών ερευνών που έγιναν τα τελευ-
ταία 10 χρόνια και στις δύο κοινότητες που διερευνούν τις αντιλήψεις της κάθε κοινότητας για την άλλη 
κοινότητα, αναπαραστάσεις του κυπριακού προβλήματος και μορφές επίλυσης του Κυπριακού προβλή-
ματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε έρευνες που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα και τον τρόπο που 
αντιμετωπίζονται οι διακοινοτικές σχέσεις.

Η τέταρτη διάλεξη του 12ου Κύκλου του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», υπό 
τον τίτλο «Διάγνωση «στο πι και φι»: Νέες τεχνολογίες για άμεσα αποτελέσματα στο ιατρείο», φιλοξένη-
σε τον Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κωνσταντίνο Πίτρη.

Η διάλεξη καταπιάστηκε με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε κλινικές εφαρμογές για τη βελτί-
ωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών των σύγχρονων συστημάτων περίθαλψης που 
επηρεάζουν άμεσα την πρόγνωση των ασθενών.

3η Διάλεξη 12ου Χρόνου
«Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

4η Διάλεξη 12ου Χρόνου
«Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
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Η πέμπτη διάλεξη του 12ου Κύκλου του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», υπό 
τον τίτλο «Ο ρόλος των νέων στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας», που πραγματοποιήθηκε στις 18 
Μαρτίου 2016, φιλοξένησε τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Παναγιώτη Σεντώνα.

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Σεντώνας αναφέρθηκε σε δρόμους ευθύνης που ακολούθησαν νέοι 
άνθρωποι – πρότυπα, ταράσσοντας πεπαλαιωμένα κοινωνικά κατεστημένα και αλλάζοντας με τη δράση 
και το θάρρος τους τον κόσμο προς το καλύτερο. Στη διάλεξή του, ο Πρόεδρος του Ο.ΝΕ.Κ,, υποστήριξε 
ότι, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και τις τεράστιες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται 
αντιμέτωπη, η νέα γενιά, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στον εκσυγχρο-
νισμό της κοινωνίας.

Με τη διάλεξη «Οι γραμμές που διασχίζουν το μέλλον», 
ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου 2016, ο 12ος κύκλος του 
θεσμού διαλέξεων «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστημίο 
στην Πάφο», που ως γνωστόν συνδιοργανώνουν ο Δήμος 
Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο Πάφος 
93.7fm.

Εισηγητής της τελευταίας διάλεξης ήταν ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-
στοφίδης, ο οποίος επικεντρώθηκε στο πώς ιστορικά οι επι-
στήμες, η νέα γνώση και η τεχνολογία άλλαξαν σταδιακά τη 
δομή και την οργάνωση του κόσμου και των κοινωνιών και 
με ποιο τρόπο δημιούργησαν νοητές και πραγματικές γραμ-
μές επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Μετά το πέρας της διάλεξης, πραγματοποιήθηκε η τελε-
τή λήξης του 12ου χρόνου και η απονομή πιστοποιητικών 
παρακολούθησης σε 48 μέλη του προγράμματος για τη συ-
χνή τους παρουσία στις διαλέξεις. 

Σε χαιρετισμό του, εκ μέρους των τριών συνδιοργανω-
τών, ο Διευθυντής του Ράδιο Πάφος Φώτης ΝικολαÏδης 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία που σημει-
ώνει το πρόγραμμα και εξήγγειλε τη συνεργασία τους για 
τον 13ο κύκλο διαλέξεων του «Ιεροκηπείου Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου στην Πάφο», που εγκαινιάζεται τον ερχόμενο 
Οκτώβριο.

5η Διάλεξη 12ου Χρόνου
«Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

6η Διάλεξη και Τελετή Λήξης 12ου Χρόνου
«Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
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Με κεντρικό μήνυμα τον αλληλοσεβασμό και την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ο Δήμος Γεροσκήπου και οι εταίροι του, οι Δήμοι Πάφου, Πέγειας και Πόλεως Χρυσοχούς, 
με τη στήριξη του Οργανισμού «Πάφος 2017», παρουσίασαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στις 28 Ια-
νουαρίου 2016 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ), που υλοποιείται για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε όλη την επαρχία Πάφου.

Στόχος του προγράμματος, που είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης, είναι η ουσιαστική ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, αλλά και η ευαισθητο-
ποίηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. Στην επαρχία Πάφου ζουν και 
εργάζονται πέραν των έξι χιλιάδων μεταναστών που αντιστοιχούν στο 7% του πληθυσμού, πέραν των 
κατοίκων που προέρχονται από την υπόλοιπη Ε.Ε.

Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως και αποτελεί έμπρακτη συμβολή στους στόχους της Πάφου 
ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2017.

Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης τόνισε τη σημασία της υλοποίησης ενός τέτοιου προ-
γράμματος που να περιλαμβάνει τόσο οικονομικούς μετανάστες όσο και πρόσφυγες ή αιτητές ασύλου, 
σε μια περίοδο με μεγάλη μεταναστευτική και προσφυγή ροή προς την Ευρώπη. Μέσα από το πρόγραμ-
μα, όπως επεσήμανε, στόχος είναι και η ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται σε όλη την Ευρώπη για 
την ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών στις τοπικές κοινωνίες.  Ανθρώπων που με τη σωστή οργά-
νωση μπορούν αποδεδειγμένα να προσφέρουν σημαντικά στην τοπική ζωή και ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως ιδιαίτερα επίκαιρο και 
πολυδιάστατα σημαντικό, αφού ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη της σύγχρονης εποχής, την 
ανάγκη για ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών ομάδων και κοινωνιών, διαφυ-
λάσσοντας παράλληλα την εθνική ταυτότητα της κάθε ομάδας.

Ο Δήμαρχος Πέγειας Νεόφυτος Ακουρσιώτης τόνισε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των 
διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων για την επίτευξη μιας πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινω-
νίας ισότητας και ευημερίας.

Ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Άγγελος Γεωργίου αναφέρθηκε στις υπηρεσίες και τις δραστηριό-
τητες του προγράμματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η προώθηση διαπολιτισμικών εκδηλώ-
σεων γνωριμίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ντόπιο πληθυσμό και τους μετανάστες.

Σε χαιρετισμό εκ μέρους του Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσω-
τερικών Κωνσταντίνου Κυπριανού, τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που έχουν οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις 
στη διαμόρφωση των ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών και νοοτροπιών μέσα από τη στήριξη 
του συνόλου των πολιτών και τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και ενότητας.  Αναφέρθηκε επίσης 
στη νέα προγραμματική περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστιαία αύξηση 
ύψους περίπου 20% στους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους στους τομείς του ασύλου, μετανάστευ-
σης και ένταξης, αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων των 
κρατών-μελών.
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Πάφος: Μια ανοιχτή κοινωνία

 ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
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Η  Έρικα Χαραλάμπους, λειτουργός του Οργανισμού Πάφος 2017, επεσήμανε ότι το πρόγραμμα 
«Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία» συνάδει πλήρως με τους στόχους του Οργανισμού και εμπλουτίζει τις δράσεις 
του. Με το σύνθημα «ενώνοντας ηπείρους, γεφυρώνοντας πολιτισμούς» που βρίσκεται στην καρδιά 
του Πάφος 2017, τέτοιες πρωτοβουλίες καθιστούν την Πάφο μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα.

Το πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο «Μαζί – Ανοιχτή Κοινωνία!», περιλαμβάνει την προσφορά υπη-
ρεσιών προς υπηκόους τρίτων χωρών, οικονομικούς μετανάστες, δικαιούχους πολιτικούς ασύλου ή 
αιτητές ασύλου και έχει στόχο την ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, σε συνθήκες αποδοχής 
και συμμετοχής. Οι υπηρεσίες αφορούν βασικές ανάγκες που έχουν οι ΥΤΧ για προσαρμογή στην τοπική 
κοινωνία. Είναι πλήρως χρηματοδοτημένο - από την ΕΕ κατά 90% και από την Κυπριακή Δημοκρατία 
κατά 10% - και θα εφαρμοστεί για ένα χρόνο μέχρι τον Δεκέμβριο 2016. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
επίσης σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης του πληθυσμού, ντόπιων, κοινοτικών 
και μεταναστών.
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Συμμετοχή Δήμου Γεροσκήπου
στο 2ο Εργαστήρι Πληροφόρησης INCA

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2016, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, η δεύτερη πανευρωπαϊκή ημε-
ρίδα πληροφόρησης για τα αποτελέσματα του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος INCA (Inclusive 
Introduction of Integrated Care). Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
προγράμματος στον Δήμο Γεροσκήπου, το οποίο υλοποιήθηκε στο Συμβούλιο Κοινωνικού Εθελοντι-
σμού Γεροσκήπου, σε συνεργασία με το ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΑΣΙΣ, με τη συμμε-
τοχή δεκάδων ηλικιωμένων Δημοτών που 
πάσχουν από καρδιαγγειακά 
νοσήματα ή εμφράγματα.  

Το συνέδριο στέφθηκε με 
επιτυχία, καθώς υπήρξε ενδι-
αφέρον για την εφαρμογή του 
προγράμματος από Υπουρ-
γεία, Δήμους και Νοσοκομεία, 
από χώρες όπως η Ισπανία, η 
Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η 
Κροατία και η Λετονία 

Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το έργο μπορείτε να  
βρείτε κάτω από τον σύνδεσμο :

http://www.in3ca.eu/
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Δεύτερη  Αξιολόγηση
του Ερευνητικού Προγράμματος INCA

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2016, στις Βρυξέλλες, η δεύτερη ετήσια αξιολόγηση του 
ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος INCA (Inclusive Introduction of Integrated Care). 

Το κυπριακό πιλοτικό του Δήμου Γεροσκήπου εκπροσωπήθηκε από τον Διοικητικό Λειτουργό, Κώ-
στα Αναστασιάδη. Η ετήσια αξιολόγηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ως στόχο να διαπι-
στωθεί ο συνολικός βαθμός προόδου του έργου, αλλά και η πρόοδος στα επιμέρους πιλοτικά. 

Η πρόοδος του έργου κρίθηκε ως ικανοποιητική και η αξιολόγηση έκλεισε με επιτυχία για όλους 
τους εταίρους του έργου.

Η πιλοτική εκτέλεση  του προγράμματος στον Δήμο Γεροσκήπου υλοποιείται σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου και το ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΑΣΙΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να  βρείτε κάτω από τον σύνδεσμο: http://
www.in3ca.eu/
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Ο Δήμος Γεροσκήπου και οι εταίροι του στο πρόγραμμα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών από το-
πικές αρχές οργάνωσαν, την Κυριακή 12 Ιουνίου, στην Πλατεία Γεροσκήπου, μια εκδήλωση γεμάτη 
αθλητισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον καλαθοσφαιρικό ΑΠΟΠ, τον Σύλλογο Το-
ξοβολίας «Πάφος», τον Σύλλογο Taekwon-Do HWA-RANG, τη Σχολή Taekwon-Do Γιώργος Τσαγγα-
ράς, το Fitness Center «Gymnastica» και τη χορωδία του Κυπρο-Ρωσικού Συνδέσμου «Camerton», στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία».

Το πρόγραμμα «Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία» συχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Open Family Fun Day
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Με την επανέναρξη των βιωματικών εργαστηρίων, 
μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, έγινε στις 9-1-
2016 η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας από τον Δήμαρχο 
Γεροσκήπου κ. Μιχάλη Παυλίδη και οι ευχές για «χρόνια πολλά» 
και «καλή χρονιά» ήταν διάχυτες παντού.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε από 
τη ΔΟΠ Γεροσκήπου η εκπαίδευση Ομάδων Γονέων στο 
πρόγραμμα «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας σ’ έναν 
κόσμο που αλλάζει…».

Είναι κοινός τόπος ότι η προσχολική ηλικία αποτελεί μια κρίσιμη και 
ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Είναι η 
σημαντικότερη περίοδος του ανθρώπου για την ανάπτυξη βασικών 
κινητικών δεξιοτήτων, για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη νοητική 
και γλωσσική ανάπτυξη. Στις 05-02-2016, επιδιώκοντας την ενίσχυση 
του ρόλου του παιδαγωγού, η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου 
διοργάνωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης στην 
Προσχολική Ηλικία». Οι συμμετέχοντες νηπιαγωγοί είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στο μοντέλο της 
δραματοθεραπείας και αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών 
μέσα από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της δημιουργικότητας και της 
φαντασίας των παιδιών

Δραστηριότητες 
της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου

Νέ
α 

Νέ
α Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 19-3-2016 η 11η σειρά 

Βιωματικών Εργαστηρίων της ΔΟΠ για παιδιά και εφήβους. Τα 
παιδιά πήραν στο τέλος τις βεβαιώσεις και τα δωράκια τους.
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Η παιδική χορωδία της ΔΟΠ Γεροσκήπου, με την 
καθοδήγηση της μουσικού κυρίας Γεωργίας Λανίτη, 
συμμετείχε στις 4-4-2016 στα εγκαίνια της έκθεσης 
Βιβλίου που συνδιοργάνωσαν τα Δημοτικά Σχολεία και 
Νηπιαγωγεία Γεροσκήπου μαζί με το Πολυδύναμο Κέντρο 
Γεροσκήπου.

Την Κυριακή του Πάσχα, 1-5-2016, η 
χορωδία της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης 
Γεροσκήπου συμμετείχε στην καθιερωμένη 
πασχαλινή εκδήλωση του Δήμου.

Η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα 
Ψυχολογίας, ανέλαβαν την εκπαίδευση στο 
Πρόγραμμα «Υπεύθυνη Πώληση και Σερβίρισμα 
Αλκοόλ» για την επαρχία Πάφου. Η εκπαίδευση 
έγινε στις 12-5-2016, στην Τεχνική Σχολή Πάφου. 

Ο Δήμαρχος Μιχάλης Παυλίδης,
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

και
το Προσωπικό του Δήμου

εύχονται στους δημότες Γεροσκήπου

Καλό Καλοκαίρι!
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