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Αστρονομική Βραδιά 
Με την ευκαιρία αυτή το Αστεροσκοπείο Φροντιστηρίων Φάκα

σε συνεργασία και με την Αστρονομική Εταιρεία Κύπρου

(ΑΣΤΡΕΚ), διοργανώνουν αστρονομική βραδιά στον προαύλιο

χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αρσενίου στη Κυπερούντα, την

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018, κατά τις ώρες 9:00μ.μ. –

11:30μ.μ. και προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως

παρευρεθούν. Οι φίλοι του Ουρανού φέτος  θα έχουν την ευ-

καιρία, παράλληλα με τη βροχή των διαττόντων αστέρων, να

παρακολουθήσουν και τους πλανήτες Δία, Κρόνο, Αφροδίτη

και τον Άρη που βρίσκεται πλησίον της Γης αυτήν την περίοδο

καθώς και διάφορους άλλους αστερισμούς διά τηλεσκοπίων.

Όσοι έχουν τηλεσκόπια μπορούν να τα φέρουν μαζί τους

ώστε να βοηθηθεί το κοινό στην αστροπαρατήρηση. Η είσοδος

είναι ελεύθερη για το κοινό και είναι μια ευκαιρία για να

απολαύσουμε το καλοκαιρινό αστρονομικό φαινόμενο μιας

και ο ουρανός θα είναι ιδανικός αφού θα απουσιάζει η

Σελήνη και αυτό ευνοεί μέγιστα την παρατήρηση των πεφτα-

στεριών. Η εκδήλωση τελεί υπό την υψηλή προστασία του

προέδρου της Δημοκρατίας, κύριου Νίκου Αναστασιάδη. Για

πληροφορίες:  Τηλ. 99-131405, 99-643212. 

Συναυλία
Το Ιδρυμα Χριστίνας Α. Αποστόλου διοργανώνει με χορηγία

του Δήμου Λάρνακας φιλανθρωπική συναυλία στο σπίτι του

Εθελοντή  στη Λάρνακα (Γρίβα Διγενή, οικία πρώην επάρχου)

σήμερα Παρασκευή 10.8.18 και ώρα 9 μ.μ. Είσοδος €5.

Παιδιά κάτω των  12 ετών δωρεάν. Το κοινό θα μπορεί να

κάνει την εισφορά του στην είσοδο. Τα έσοδα θα διατεθούν

για τις ανάγκες των πυρόπληκτων Αττικής.

Θεατρικές παραστάσεις 
Την Θεατρική παράσταση «Εκλέψαν μας τον Κούνελλον» θα

παρουσιάσει το Θέατρο Γέλιου  σήμερα Παρασκευή, 10 Αυ-

γούστου 2018, στις 9.00 μ.μ. στον χώρο εκδηλώσεων της

Παναγίας Αγγελόκτιστης Κιτίου, στα πλαίσια των  Πολιτιστικών

εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου και του Πολι-

τιστικού Ομίλου  Αρχάγγελος. Επίσης μουσικοχορευτική εκ-

δήλωση με τίτλο «Πάμε Τσάρκα …» με τους Μικρούς Ρεμπέτες,

θα παρουσιαστεί το Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018, στις 9.00

μ.μ., στον χώρο εκδηλώσεων της Παναγίας Αγγελόκτιστης

Κιτίου. Συνοδεύει στα χορευτικά η σχολή χορού ΖΟΡΠΑΣ. Την

κυπριακή κωμωδία «Ο Γιαννής Τζιαι ο Δεσπότης», του Μιχάλη

Τερλικκά θα παρουσιάσει το Σατιρικό Θέατρο την Κυριακή

12 Αυγούστου 2018, στις 9.00 μ.μ. επίσης στο χώρο εκδη-

λώσεων της Παναγίας Αγγελόκτιστης Κιτίου. Παιδικό Θέατρο

«Ο Νικολάκης, η Γοργόνα και οι Πειρατές» θα παρουσιάσει η

Παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη τη Δευτέρα 13 Αυγούστου

2018, στις 9.00 μ.μ. στο χώρο εκδηλώσεων της Παναγίας Αγ-

γελόκτιστης Κιτίου. Συμμετέχει ο Ταχυδακτυλουργός Νικόλας

Λιοτατής. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ακύρωση χοροεσπερίδας 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Λευκάρων, ανακοινώνει ότι η

ετήσια χοροεσπερίδα του στη κεντρικής πλατεία της κοινότητας

και η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, 18 Αυ-

γούστου 2018, ακυρώνεται λόγω πένθους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ξένες δημοσιεύσεις

Πραγματοποιήθηκε στις 8
Αυγούστου 2018, εκδήλωση
παράδοσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών από τον Ψη-
φιακό Πρωταθλητή της Κύ-
πρου και γενικό διευθυντή
του υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, κ. Στέλιο Χειμώνα
προς το Youth Makerspace
του Οργανισμού Νεολαίας.
Την εκδήλωση, η οποία έλα-
βε χώρα στις εγκαταστάσεις
του Makerspace στην Λάρ-
νακα, τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο δήμαρχος
Λάρνακας, κ.  Ανδρέας Βύ-
ρας και ο εκτελεστικός δι-
ευθυντής του Οργανισμού
Νεολαίας, κ. Μενέλαος Με-
νελάου. 
Στον χαιρετισμό του ο κ. Χει-
μώνας ανέφερε ότι η σημε-
ρινή εκδήλωση σηματοδοτεί
την αρχή μιας νέας, δυναμι-
κής συνεργασίας μεταξύ του
ΨΠ και του Youth Maker-
space και του Οργανισμού

Νεολαίας ευρύτερα, με σκο-
πό την ανάπτυξη των ψη-
φιακών δεξιοτήτων και της
επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας. Πρόσθεσε, ότι οι
ψηφιακές δεξιότητες απο-
τελούν το κλειδί για την επι-
τυχία, αφού διασφαλίζουν
ότι ένας από τους σημαντι-
κότερους εθνικούς πόρους,
το εργατικό δυναμικό, είναι
κατάλληλα καταρτισμένο
ώστε να προσαρμόζεται στις
ανάγκες της εποχής και της
αγοράς εργασίας. 
Ο πρόεδρος του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου, κος. Πα-
ναγιώτης Σεντώνας, ευχαρί-
στησε θερμά τον Ψηφιακό
Πρωταθλητή Κύπρου, κ. Χει-
μώνα, για τη σημαντική και
ενεργή συμβολή του στην
περαιτέρω ενίσχυση του
νέου και καινοτόμου προ-
γράμματος του Οργανισμού
Νεολαίας, Youth Maker-
space. Στόχος του είναι η
ενδυνάμωση των νέων μέσα

από την ανάπτυξη ψηφιακών
και τεχνολογικών δεξιοτή-
των, η ενίσχυση του πνεύ-
ματος επιχειρηματικότητας

και καινοτομίας των νέων
και η παροχή πρόσβασης σε
εξειδικευμένο τεχνολογικό
εξοπλισμό.

Το «Leptos Santorini Villas» βρίσκεται
στην ανατολική ακτή, λίγα μόλις μέτρα
από την καλύτερη αμμώδη παραλία
του νησιού, την παραλία Μονόλιθος-
Καμάρι και σε μικρή απόσταση από
την περιοχή Kαλντέρα, αναμφισβή-
τητα ένα από τα φυσικά θαύματα
του πλανήτη μας. Εδώ θα βρείτε
όμορφα, σχεδιασμένα ακίνητα με
ιδιωτικές πισίνες και κήπους,  από
μονοκατοικίες ενός, δύο και τριών
υπνοδωματίων και όπως επίσης επαύ-
λεις δύο ορόφων που έχουν κατα-
σκευαστεί σύμφωνα με τα πιο υψηλά
πρότυπα ποιότητας και περιβαλλον-
τικής διαχείρισης. Αυτές οι πολυτελείς
παραθαλάσσιες κατοικίες με αιγαι-

οπελαγίτικο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
βρίσκονται σε έναν από τους πιο κο-
ρυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς
στην Ευρώπη.
Η Σαντορίνη είναι ένας από τους πιο
δημοφιλείς και περιζήτητους προ-
ορισμούς παγκοσμίως ο οποίος προ-
σελκύει χιλιάδες επισκέπτες και αγο-
ραστές ακινήτων κάθε χρόνο. Το νησί
προσφέρει εκπληκτικό τοπίο και μο-
ναδική ατμόσφαιρα, είναι γνωστό για
τα μοναδικά και εκπληκτικά ηλιοβα-
σιλέματά του. Τα παραδοσιακά δια-
μορφωμένα χωριά βρίσκονται πάνω
από εντυπωσιακούς βράχους ύψους
300 μέτρων και προσφέρουν πανο-
ραμική θέα στο βυθισμένο ηφαίστειο.

Ο ψηφιακός πρωταθλητής της Κύπρου ενισχύει το Youth Makerspace 

«Leptos Santorini Villas»: Το κόσμημα του Αιγαίου

Ένας από τους στόχους του έργου iL-
IFE-TROODOS είναι η ανάδειξη των
οικοσυστημικών υπηρεσιών που πα-
ρέχονται από το Εθνικό Δασικό Πάρκο
Τροόδους. Οι οικοσυστημικές υπη-
ρεσίες, όλες εξίσου σημαντικές για
την υγεία και την ευημερία των αν-
θρώπων, κατηγοριοποιούνται σε: Υπη-
ρεσίες παροχής, υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες και πολιτιστικές υπηρεσίες.
Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το έργο
iLIFE-TROODOS δίνει το παρών του
και υποστηρίζει δύο πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις που διοργανώνονται αυτή
την εβδομάδα στο Τρόοδος, δίνοντας
τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
ενημερωθούν για τις φυσικές αξίες
του Τροόδους και τις σπουδαίες υπη-
ρεσίες που παρέχει στο επίπεδο ζωής
όλων μας.
Συγκεκριμένα, το έργο θα παρευρεθεί
στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγου-
στου της κοινότητας Τρεις Ελιές (Νό-
τιας Μαραθάσας) το Σάββατο 11/8.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω εκδηλώσεων
οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν όλο το οπτι-
κοακουστικό υλικό που έχει ετοιμαστεί
και προβάλλεται ήδη από τηλεοράσεις,
κινηματογράφους και εφημερίδες.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και υλοποιείται από το Τμήμα Δα-
σών του υπουργείου Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

(Ανάδοχος Φορέας), σε συνεργασία
με τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης
του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα
Περιβάλλοντος και την εταιρεία Con-
tact Advertising Agency Ltd.

Το έργο iLIFE-TROODOS υποστηρίζει τον πολιτισμό μας
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ΥΠΟΣΧΕΣΗ

ΓΑΜΟΥ
Ο κ. Χριστόδουλος Χριστο-
δούλου από την Πάφο και
η δ. Χαρούλα Θεοχάρους
από το Σπαθαρικό Αμμο-
χώστου και τώρα στη Με-
σόγη, έδωσαν αμοιβαία
υπόσχεση γάμου.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016
(Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση
δυνάμει του Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με
τον Κανονισμό 5(1) των περί Πολε-
οδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις
και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονι-
σμών του 2016, ότι εγώ η Πόλα Αν-
τωνίου από το Όμοδος, ιδιοκτήτης
του τεμαχίου με αρ. 50, Φύλλο/Σχέ-
διο: 47/5330V01, του χωριού Όμο-
δος, θα υποβάλω αίτηση στην Πο-
λεοδομική Αρχή (Επαρχιακός Λει-
τουργός Λεμεσού) για εξασφάλιση
πολεοδομικής άδειας για αλλαγή
χρήσης ισόγειας κατοικίας σε κατά-
στημα/εκθεσιακό χώρο παραδοσια-
κών προϊόντων και επέκταση στον
όροφο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως
μπορούν να υποβληθούν προς την
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προθε-
σμία 21 ημερών από τη δημοσίευ-
ση της Ειδοποιήσεως αυτής.0

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(2)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)
των περί Πολεοδομίας και Χωρο-
ταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονι-
σμών, με την παρούσα γνωστοποι-
είται ότι οι Αντωνιάδης Χαράλαμ-
πος, Αντωνιάδη Κωνσταντίνα, Αν-
τωνιάδη Ελένη, Νεοφύτου Εύα
προτίθενται να υποβάλουν αίτηση
στον Επαρχιακό Λειτουργό Τμή-
ματος Πολεοδομίας & Οικήσεως
Λευκωσίας για τη χορήγηση πολε-
οδομικής άδειας κατά παρέκκλιση
των προνοιών του Τοπικού Σχεδί-
ου Λευκωσίας για την ακόλουθη
ανάπτυξη: Ανέγερση πρατηρίου
πώλησης πετρελαιοειδών. 
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.
1387 Φ/Σχ. 30.05.W2 στην περιο-
χή του Δήμου Λακατάμιας. 
Η παρέκκλιση για την οποία υπο-
βάλλεται η αίτηση αφορά την χρή-
ση του τεμαχίου και αποστάσεις
από εκπαιδευτήριο. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι
δυνατό να ληφθούν από τα Γρα-
φεία της Πολεοδομικής Αρχής κα-
τά τις εργάσιμες ώρες και μέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυ-
νατό να υποβληθούν στην Πολεο-
δομική Αρχή μέσα σε διάστημα
ενός μηνός από τη δημοσίευση
της παρούσας ειδοποίησης. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η οικογένεια του Κων-

σταντίνου Γουδετσίδη από
Λεμεσό ζητά να εργοδοτή-
σει άμεσα οικιακή/ό βοηθό
που θα διαμένει στο σπίτι
τους και θα έχει την ευθύνη
για τη φροντίδα 2 παιδιών
κάτω των 12 ετών. 

Για περισσότερες πληρο-
φορίες αποταθείτε στο
99294762.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η εταιρεία PROTEAS MAN-
AGEMENT με Αριθμό Μη-
τρώου Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (ΑΜΕ)
1750350/5/7022 ζητά να
προσλάβει Corporate Ad-
ministrator.

Παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενοι να απευθύνον-
ται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Λεμεσού στο τη-
λέφωνο 25827320

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πωλούνται και ενοικιά-

ζονται καινούργια διαμερί-

σματα στην Αθήνα κοντά σε

Πανεπιστήμια και Μετρό. 

Κατάλληλα για φοιτητές

και airbnb.

Πληροφορίες:

τηλ. 22809999 -

99728555

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-

ρομένων ότι η Kseniya Barysava

από Κίτι, Λάρνακα 7550, υπέβαλε

στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση

(Τύπος Μ127) για πολιτογράφησή

της ως Κύπρια πολίτιδα. Όποιος

γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για

τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί

η αιτούμενη πολιτογράφηση, κα-

λείται να αποστείλει στον Υπουργό

Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή

και υπογεγραμμένη έκθεση των γε-

γονότων.

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-

μένων ότι ο YANG DONGONG από Λε-

ωφ. Νικολάου Νικολαΐδη Αρ.16,

Τ.60047, 8100 Πάφος, υπέβαλε στον

Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος

Μ127) για πολιτογράφησή του ως Κύ-

πριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποι-

ονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν πρέ-

πει να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτο-

γράφηση, καλείται να αποστείλει στον

Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία

γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση

των γεγονότων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται

οικιστικό τεμάχιο

σε καταπληκτική 

περιοχή 

(Grammar School) 

και βιοτεχνικό τεμάχιο

στη Λακατάμια.

Τηλ. 99599598, 

99609646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις
από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας κενής θέσης καθαρίστριας
για τα Εκπαιδευτήρια Παραλιμνίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Δευτέρα, 13η Αυγούστου
2018 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη θέση. 

Ο μισθός θα είναι με βάση του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
κλίμακα Ε1 και θα είναι πάνω σε 10μήνη βάση (Σεπτέμβρης – Ιούνης).

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πα-
ραλιμνίου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 και
ώρα 9:00 π.μ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία
της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23811510.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

Παραλίμνι, 9 Αυγούστου 2018
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Ένας από τους στόχους του
έργου iLIFE-TROODOS είναι η
ανάδειξη των  οικοσυστημι-
κών υπηρεσιών που παρέχον-
ται από το Εθνικό Δασικό Πάρ-
κο Τροόδους. Οι οικοσυστημι-
κές υπηρεσίες, όλες εξίσου ση-
μαντικές για την υγεία και την
ευημερία των ανθρώπων, κα-
τηγοριοποιούνται σε: υπηρε-
σίες παροχής, υποστηρικτικές
υπηρεσίες και πολιτιστικές
υπηρεσίες. Είναι γι' αυτό το
λόγο που το έργο iLIFE-TROO-
DOS δίνει το «παρών» του και
υποστηρίζει δύο πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνον-
ται αυτή την εβδομάδα στο
Τρόοδος, δίνοντας τη δυνατό-
τητα στους επισκέπτες να ενη-
μερωθούν για τις φυσικές
αξίες του Τροόδους και τις
σπουδαίες υπηρεσίες που πα-
ρέχει στο επίπεδο ζωής όλων
μας.

Συγκεκριμένα, το Έργο θα
παρευρεθεί:

- Στις εκδηλώσεις του Δεκα-

πενταύγουστου της κοινότητας
Τρεις Ελιές (Νότιας Μαραθά-
σας) αύριο Σάββατο 11/8.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω
εκδηλώσεων οι επισκέπτες θα
έχουν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν όλο το οπτικοα-
κουστικό υλικό που έχει ετοι-
μαστεί και προβάλλεται ήδη
από τηλεοράσεις, κινηματο-
γράφους και εφημερίδες.

Το Έργο συγχρηματοδοτεί-
ται από το πρόγραμμα LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υλοποιείται από το Τμήμα Δα-
σών του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος (Ανάδοχος Φορέ-
ας), σε συνεργασία με τη Μο-
νάδα Διατήρησης της Φύσης
του Πανεπιστημίου Frederick,
το Τμήμα Περιβάλλοντος και
την εταιρεία Contact Advertis-
ing Agency Ltd.
Για περισσότερες πληροφορίες 
www.ilifetroodos.eu
https://www.facebook.com/iLi
feTroodos/ 

Η Hellenic Copper Mines Ltd επιβε-
βαιώνει ότι, συμμορφούμενη με τις
υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, έχει
υποβάλει αίτηση αποκομιδής εξορυχ-
θέντων αποβλήτων χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε πολύτιμα μέταλλα, που δη-
μιουργήθηκαν κατά τη δεκαετία του
1930 στην περιοχή Στρογγυλού - Μα-
θιάτη, τα οποία αποτελούν τα μπάζα
εξορυκτικής δραστηριότητας αλλοδα-
πής εταιρείας. Η αρχική αίτηση της
Εταιρείας αφορούσε, πέραν της αποκο-
μιδής των μπάζων, και εξόρυξη μεταλ-
λεύματος από τμήμα του ορυχείου του
Στρογγυλού. Για το σκοπό αυτό υπο-
βλήθηκε σχετική αίτηση και περιβαλ-

λοντική μελέτη. 
Παρόλο που από περιβαλλοντικής

απόψεως κρίθηκε ότι κάτω από συγκε-
κριμένους όρους η εξόρυξη αυτή θα
μπορούσε να γίνει με ασφαλείς συνθή-
κες, εν τούτοις, λόγω της θέσης του
Τμήματος Αρχαιοτήτων για ύπαρξη
αρχαίων ευρημάτων εντός του ορυχεί-
ου, δεν εγκρίθηκε η αρχική αίτηση στο
σύνολό της. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες
αρχές υπέδειξαν στην Εταιρεία να υπο-
βάλει αίτηση μόνο για την απομάκρυν-
ση και αποκατάσταση του χώρου των
παλαιών αποβλήτων, κάτι το οποίο
έπραξε, υποβάλλοντας νέα αίτηση - με-
λέτη.

Η HCM θεωρεί ότι η ασφαλής απο-
μάκρυνση ρυπογόνων αποβλήτων πα-
λαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
με ταυτόχρονη αποκατάσταση του χώ-
ρου στον οποίο είναι αποτεθειμένα, αλ-
λά και η δημιουργία εθνικού προϊόν-
τος υψηλής προστιθέμενης αξίας ως
αποτέλεσμα εφαρμογής σύγχρονης τε-
χνολογίας και μάλιστα μέσα στα πλαί-
σια της κυκλικής οικονομίας, αποδίδει
πολλαπλό όφελος στον τόπο.

Η Εταιρεία επίσης δηλώνει ότι συ-
νεχίζει την παραγωγή και τις εξαγωγές
κράματος πολύτιμων μετάλλων και
χαλκού στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
της στη Σκουριώτισσα.

Είναι ωραίο να μπορείς να «παγώ-
νεις» τις τιμές, προκειμένου να διατη-
ρούνται σε χαμηλά επίπεδα. 

Για το λόγο αυτό και επειδή καλο-
καίρι στην Κύπρο χωρίς κλιματιστικό
δεν γίνεται, η ELECTROLINE διαθέτει
μια τεράστια ποικιλία κλιματιστικών,
σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, προκει-
μένου να κάνεις το χώρο σου να μοι-
άζει με όαση δροσιάς. 

Οι «παγωμένες» τιμές σε επώνυμα
κλιματιστικά DAIKIN, PITSOS, SHARP,

LG και άλλες κορυφαίες μάρκες, μετα-
τρέπονται σε «καυτές» προσφορές, με
στόχο να δροσίσουν την τσέπη και το
σπίτι ή το γραφείο των πελατών της. 

Και αν η εγκατάσταση του κλιματι-
στικού σε προβληματίζει, η ELECTRO-
LINE έχει τη λύση.

Με κάθε αγορά κλιματιστικού, η

εγκατάστασή του γίνεται εντελώς δω-
ρεάν, από τους εξειδικευμένους τεχνι-
κούς μας!

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα και τις προ-
σφορές της ELECTROLINE, αλλά και
για τις online αγορές σας, ένα κλικ
στο www.electroline.com.cy είναι αρ-
κετό. 

Εναλλακτικά, επισκεφτείτε τη σελί-
δα της ELECTROLINE στο Facebook
και τα καταστήματά της.

Το έργο iLIFE-TROODOS υποστηρίζει τον
πολιτισμό μας… Γιατί είναι στη φύση μας!

Ανακοίνωση της Hellenic Copper Mines για το ορυχείο Στρογγυλού - Μαθιάτη

ELECTROLINE: «Πάγωμα» τιμών και δώρο η εγκατάσταση κλιματιστικού
Γνωρίστε την πιο δροσιστική

προσφορά του καλοκαιριού

andre
Highlight

andre
Highlight







ικrJmlιl ltmιι,118htιιeιtfό,φ_ 
..,_Ι,ΛΜ-ΣJ_,<tιl 

~rάwι,ιιαΡιίιt,ο'WΙ5fΝόftfι-: 
____ .., 
~d"Ι'IJtJ8il!IΛlilι
__ .. _ 
.. ~-~ ..... .... __ °'11.D -
ΙΤΛRΙΛ ~ ιb ,,._ hμιal ιιι 
ιnιιιιt~d'Ι'Jlbifr
Μ:ι οι,ιιιιιlφ• ....... ~ 
...,,......rιΜ;pιιιιιιlιιyι, W~ 
.. , __ __ 
., •• ~-~ΛtlιΊ1ΒjιιΙ 
qρeιΑrιιιιιι,~Μ.~ a,~ .. ι:Q~ιflιr 
D"Ι.-..ιΑnΜ-.w•Wl'ι:ι.-
-iLΠkί142'4, dιιΜιt1Διι....._ 

-Q 

ιιmwιιτιι .,..-~~...ι., 
ι:ιι11181;ιιι:ιΜΙΙVιόκ,w.ιf,:ιι,• 
"8ιι1~14αnίι~tιιι.ιι, 
rι,i.ςWΙQ'ΙάιmϊίΙι' ..... ιΔ~ 
~ilπ.-Plftllvι•~διι 
ΝΙΙ~k~Wιί8ι 
ΙCΜι r-. dfι-Εί iιιίιi,ι!f-Οι!ι ..... 
τ ,,MQ,rι" ηΙιι, -.. 

IIΠΛIIVliι ~Jιr,r •• 
διQΙV1ιιιu ._v ιιrιη ι\ιιaμfμ ... 
OHIDD, ~8Jklαt ,-11:ιDι_ 

,_,_ ........ --~- ...... ,,..,. ___ ... .,_ 

'Ι't'J'ΡQJΙιΙΙΡι,ιι.&ι,ιιιι,5JΙ'ΙΗιqιιt-
_._οι ....... :ιm<. 
WΙΙΙtι~ΩΊΙ21 
τ.ι. ....... 
ινwπaι )ιι1ίqη&,ιιι'rι;ι41Ι"'t'Ι 

(DOJXΚI •mraιtl-- ΙΝΙ61 

ιiιι'ftpι:itί(PIJJCμlflύD.L, ... ιh.Wι
'~ &φιιιwα, ~ll ~ 
finι;IΗbd[ηΑ!Λiιrtιιιι,ιι-Κrηιι 
Ι)ιιμU,ΠΜU.!ι 8JN.dllna. 
ηi1Jl)1.Dι_goι;J•Ίnll 

ΙD8DΙ .ι.fιlιιιι"rrιlσιιiιιιιι)m•l 
ιιιι...--. ... 'Τιqιt,08'1«n 
-.IIOi_(f1'0ίDNDLΙΚ.•r8,. ..... -.,.. ................. 
h«diι, ΜΟ'Ιμ. '8Οηι. ~ ΙΟόηι 
__ .. _ 
.r~ι-.....,...
~M.:m.M»π.www. 

ι:π-ι,ιι1J,111,«n1, '° μχ, -ΙΙΩΛΩ'ΝΙ'ΙΙeιι-ι«-ΜΙJιΨtιιιιιl! 5 
lm'-ι-:nύM..-.(&OCU 
OCΠ8Dl51Dι/.. ESWE ιΙι!DΙ1'S. 
11οιιοι.1ι11<..,. .. οοοιι1 
., ιιιι~~ Εlίι•Ι Ι Ιπr .. 
~Wιιιιιlιι:'f!ΜΙΙ .............. 

la'M8liίl~ .......... 
μιrhιill'ιll'fl'~Hlllill1ιιΔ" 
•ιnιΜι,wWΊΙtιιι, 18iιιιltJτΙDΙ" 

.._ ___ _ 
-0...aιιι...,_.μι;(Ιφιιι(jιιι.[φι 
~φιιιι18ίφιο..-.;ι ... -.. -nι~:ι:.&ι,qο~ 
μίιίιηι) .......... .--...ι. ... 
w:Ηι!ίa!'Ιιι. Ιι.ιιιιΗιι JιμιΊ 
02'!ι.Μι1ι 1n ι.,s,.~ t,ιι~ ... 
...-R-tί*.I ~ Αυq .ι..μ Ί'QΙ -ΛΔΙΙΔW7ΙιΙ Ι)ι ι q,...., ~ .,.... ... __ _ .. _ .... ___ _ 
.... ιιιιtιμο,,ι81Α4811ιιι
-~~ ... ~θι!ιr------tιι,ιU,ι:~-*fdιιΗΝιι,ι;Α. 
mωιDΙ'Ο~~tιΗ.f'Ιιιf,ιιπJ 

~ .. ~ ........ 
EιlSIINl.hncι,l'lla·•tJtth --.. 

ΠΩΜΙ'ΙΙΙ Dι.Ιιtφ.ιι~ 
.. η....ιι.ι, .. ~~ ---Μί~~.,..,....Ι,Ιtpιgις. 
ΦΜΙΙν,ιι.mρ,UΙttw..,_.
,ιι~uιuι,.,,..ι.ιwφ, 

~ιιιtιιiιιιrtλm:ιιιοΕΠ"Ι] 
• onιilllM11ruιιr1,~• 
~LΙΙ-.-Νιι:ΜSιrιl 
ι.waι ~Ι'Μ:lιι~\ 

~-ιlamιrιι'Mll:QillJ -••Ο •ιή ιριιι Ι88"ΙQ 
...,._[ΙιJmιιι~ ~----..... -, .. 
.....,σ. ............. .. 
yιι.U li~\. [ΙCιjιΜΙfιΙΙW'ί.Κ Nmttkt...,, • ....,..,.. 
ι\:ιΙΜw,ι-;Ω.Ιιιιι-.άdοιa: 
t-1.,.,. ,1,, ...... ,..0\ 
lllλf-•ldlllo
,.ιι;.ιιrw • :ι l COITΛS C. 
[OJl!ifJ.!llfl ιMOυ 

ι:κmοrωιιι-π ιπι ΊΜL:; 
Ηηι,~ι+ Jιιιι1tι. 

'11'11,ίΙDι&Ι,. Lk. r .... ιaι ι:i~ -"" 
-.. 

α,.~111ιι\.κ,φιιι 
~v4(ιι,ι usaι l 
Ι(lODt)il,M~

Oι ι:irιtil ι116'r, • 100rJ .._ .. ..,. ......... 
•a;Ιιc .,•tιιι,! IHιi.tttιdJ --άt"81Λt!ι 

~ ~-5.tir 
,ιΙΙ'ΙJΙ'~vt'-:ιιιιmα. 
[mJ"ιdijlDII, 1ιΚ., .11, ι(8.L fiWC, 
p,ιrt,W1:~()ιιιιιι:ιιdο,ιt;,Jιι ----,,,._,_ 
ιιι ι~r,..ιιιι,Αε.ΠΙ,Μ. 

mι.-~ο. --

ΠΔΙΙΙΤΙΙ )ι,ι,1,~θιpt 8"ίιι 

ι~.ιοαι--..,,_pι:~ιδιιιι._,,._..,,,.,"'-"""' 
,ιΜΙtι, Hlβl1 fΙπφιιtr n.ίιι Ui 
lι~ Ι ~ΚΊr,ιφλΕ6D 
M1Qli'(.,...t1Jbtι!lιιttnttlrιι ,....., ....... 
~ ~-~ J 
tιιrιι.ΊιΙ&ι.μ~;;ιιι)Μι.,~8Π!V ,..._i __ 
1ΊW.ΙΜpur;t, Ιμ,Μ'Μ.ιιΑ,.,ιι,ι
Ι..Cιi(..ι.l"ι.ιfιιιι(Ι.._111'.ΟDΩ, ....,,...,..,,,,,_ 
'd.ι ... W(ιι.;lt,diφtiιW 
'iδ.Μ.Uιlπύ;σιι~ 
116 Ιfldtι:1•, ,ιιιιιll:L•Ιι:ιΟ 
.1,~nιrn.-,~ -- --··· "'· ιr.tι, Ι!ιιΙΙ I πι ~ 
...-..Uπ.ι4ι• .... l8Wόol 
..u..~ι,rwι.QιΜΩ> ,1.J .ι.fι. •tιι(ι'ι'ΙΙ. ,flQΩ-ΩΩΩ, 

c--.1ιι1.-
Wb81!JW[!l,ι,ι· ,.. .. 11t.A W 
!iaλλ<ll.~
lkι.6 ΙΡd,jιιlιι, •m.ι. 11.li.la. 

wt,Nφllfll!'MSι;n,.....,,_,.. -ΝuιαWιίΤiιί ~1 ι-ιιΙ• ι 
.. ~«~~~ ---.. -ιmtι111181ΙΜ!~n.ωι ιιι 
ιrιην ι ~--4'1'Ι'Uιι)Ιtι6'.Ιαι 

~ Μ»] ~ w 
lllι.fi81~~
M811anιi8'1ι.'ιlWΙ'Ul9.000+ 
___ .... 
M.4-Q. IUΛJln ~IW -~ο,ιv ι~.• 
'rlW.lD ιl'&,.ωιΕι.,ι~,ιιηι; 

ιqqrι[-.,2ιr,ιdιι.-ιtΤΟ 

ιwι, 'tli'ιή.ιilιi!ιfiι.ι•.111rιι'dl, 
~atιιιιι:ι;ιιιΟuιι,iιι'ς_~ 
h.r(d•ι,ι~t.ιι!l5..DOD, ...,._ .,._ιm,ou.,..... 
'dικιW[ιι.ιι.ιιι,ιαιUd..kΜ 

Ιιιλcε~•"JΙΡ\1RΡ 
, ., 1,11,.ι:Ιιι, •ιn•ΙIΊ•iο• 
'ιίiι~ιcι,ι.~ - .... ηιυιοι,ιιιι ι.ι!!fl&ιwαιιnαιιι ""'_,.._., 
...... llιlh:1 ........ -r, 
r,ιι ., αιιιaοο 0:fί(Jι08-ιιιιιt· 
~] ~1Wl'Dι8..μ.«lf\' 
~fιάφιdι,ιrφι~,,.....,ι 

Ιάιlώσιιι~ιι,ιι,ιφιι 
• .., ιnD.οοι:ι ιο t!δ1 r.,u..., 
ιιιιι:U.Dl.Α!_-8. Α.Ιι.&4l, A..llt.JUL -

rwdτtll 
ιa,ιι.,.~ , .......

...,.ι:ιι•~•,... 
~.wιtmr.,.._ιr 

ΡΙ---ι;ι.,._.,,...__,. ·----1Mtί ι 6~.AJ,.E'ffl,-bt' 
jιιιι"&,.,~'Ψ----.. ----t,l,.ιl........._,...,., 

•tιιικ ιΙιιί; ιιuι»ι•ιιt~.ι 
fιιΜ!ιι.ΙΜ8.4ιι~. 
lllr11 •~• ίnι.••- ,1.•ί • 
M1ΩQV«vιli'φlil6,•....,. 

~nο,μ • .u:ιdιι.. 
~~ · JΟΩ.ΩDΩΙΙ • e11fι Ιίι..ιl 

f1SIOS c ... ,,rκιι, ••. 
ιιιιιιι,.,ι.t.ιιι~Μ4i!ΚΙί!Ι!Ι 
ι ... ,ι•ι•ι Ι ιιf•• - tl,t_l ι •v . ι.-

Ό φιλελεύθερος • Μικρές Αγγελίες 

~! ---.. ,ιq( ... ιι,.σιι-,.:Ρ......... __ 
~,t.r.ιιίίl..._.,.( , .. 
..ιφ,,ο_....,.. 

... . ~~8'" 
ί ι:·Μ~Ο1C .,.r Πι•n• 
~·l.ιιllίiiιιiιί 

~ c.nιiutι f 156-
..,....,_ __ --

ΙΙDΛΙΙJΝ l!Λιlαι fJ.QDIJIIΩ
&iiιήillμ! .. (14trιpφ.lιiι(.4ιt'Pfl
'°'ι,ι:ιtι.ιcι,.,.rwς.ιιctmp,ι 

~Mll~rιrtι.t 
ιιιrπ•-•,.,._, 
U.JD11'i νι-..ι11~u °"ί -"'-ιιιιwmπιι til1.A1A. ιm: E'nrιfιr 
ΩΙΙΩΙΙJΙ'Rσιιιι~ιιιrιmp~ιli\WJ 

-ή1Σ--~Ιf'σιιιι;,ιιιιeι,πιι11«1εσ.ιιι~ 
~~ .ιιοιι.ιιιπ,. 
IWιJ ίίΙ,ι ΙiWΊίιιιιRψίίιι ΙιιΙι8ιιfΙ;ιί 

-fiZ.OOllιlι,Qιιaιn:ιCIJIJJOO. 
~ΩΒlcμ:ιιιιl•.ιwί&ιιι ---1 Ιιι'-ιmοι-.ιί. 
,,, .... _,. __ 
ll"m"'1rf ... Uιιlη.ι ....,. _ _,,.., ...... ,~,... .... 
"D'SlMllιJUM.11 --............... ""Ρ~ 

Δι,ιιιι•ΡQμιι. πόι; wιιιτιh,αnοι 

--·•ΜJwι~Ί!l..οσ:Ιιφιι.• 
1811A.b-WI ... JDιi:,......, .. 
ΙΜipιιΝ."-ιW~~ 
l'IMl8ft;,l,r.ιtwl8BUII .... 
-..οώ ... _ u,ιιrι. ---... 
ΙΙDΛΙmιΙ.!ι8μtJίίι1ίι1 μι: Ιί:ΒΙ! Ιwι _1......., ... ..,.-.ι,,. 
ά~rtΜΙ.,ιι.ιtν&~Ιb 
ιις_ιο,~JΙΜ&~ι,ι ~ 

.... - ..... -llι,o-

... .. 50! ... MIJWil"'Ί,ιfι. 
1200.ιllOO~ll.~ 
ιU.j.0, .UιlXl_,,..f:j,li,._ -ιιωιιιrτΛΙ 1 ι;ι(ι!ι ρrιιριι: •-,. 
(Ι .. Ι)(ΙΟ t\ιιanίμ;α 1 6,ιιιιι, ρ 
__ .... _ 
r...,_ ιιιι Ιπ.ι ~HIUJ8 JT1J1. 
~ ..... ~ 
rιϊιΊιJ,l..,.tι•Ιi* 

llιiιlιoιmai 
w_...ιιι,,, .... 
...,., ... lMWn•,,...wr 

11'ό-,.,.a-,ι1ι~ ,-.,wιι, aH8 ·=-~ ......... Ulιιιιιιtιι,ιιι 
n-<"'""' ι.ιιwι-ι 

J,ιι,ιιmι,ιι,ιι~_...ΊΙ, 
__ ...,,. 
.. ,_.__ 
ιf6ι!m~ι-rΜ ----...-~n.urι,,a 
,uιοςι•Ιιι"'8ιιιιι~ 
mπ.u c.. ,mιιswmιιαu 

'DMLD.rMUiQ Lfg, ΤιιΛι 
H1'fi!IIJ!10 t"Jt~t! , --...,, ... __ ""'_ 
ιιqιlπιΊ_..,..._ ... ...... ..,...._ 
-rι,u •"',ι.ς,t,.".,... 
ιc.,.. ••• nn •• , ,,_.. ιιι .. , .... ._ 

_, 
ΠιίkιaLΊ ~· L,.I • 1 
~.ιιι,Ί.~ 
fι.ςη~J---pnMl'fllllΩJII --"-----~ - ........ lιllTOllltS Z-1. N'I OS 
IΩ(V(ίΘΗιίξ"ίiΤS. τ-ιμ, ~ 

"""-

ΠDΛDDlil ι ~ ίΙ' ""· ιιι 
1 ~ιlt•Nfιι':lίl*f 
iι1Μοι;ιις:,6ιαlίιαlιιι~τ.~ 
pΙιι'ιιιdίtΔ,iίόι.ιQι,σιn::ιιa..ιlιf* 

8l'Vli,,. .,ι wι.ιaιι(ι. •-'1---· -·---τ.ι....--Υιιι-.ΙιJΙΕΙDΜ:.-ULΙιi,Α.11. 
5διι,Jι..-,(._ • ..,..._ 
11ι:ό ν,-f'CI•, t8.HI: ,11,.. 
.ιι...φ,-ο,.11'8Uilιιιίι,'Λ"ί6.--- -·-jΙΙΠίιιι!Οιιι __ rιιp __ :ιι,σι 

.ΝΙΙΙιιι:ιιΩbιιιιιkJt.-,ι!Ιfι'ΙΝΙ .....,.,,,,,,.....,,...,. 
~ &.» ,ι. l ιιuιιtrιι; 
181fΝιιnινt.~ι•nιιιιΟιιιι ..,_._ .. _ 
.. ~ ... , .. rιιφ,..ι:ιωι
ι2ιt 000 ID~J]I Τιι.ιιι. •• 
.. n-0ι.ιι1.rιλ"--'Q,ι..~ -no,cnu ~Ι 't,-, lill1• 
ύ'ι.ιιιιι•~~'* 
Ιιf,ιιι,-.,.ikιιάι(Ιt,.--0-
..,,.ι._...,.,._ 

~tl.1fLDCQ.C.-""511 "' __ ... 
r .. ,._ ιιιι,ΑΜ. Ιδ..U. u 
.... 8'ΠJNΊ'QJID"'lιίpιφιa, -.._ .... ~ ... 
rα8JΙΙ ~,.:Ιύι ... 
JιΜtιιί..ιfιΙJ'8'fΙVΙ.~,tφ,:..ι«ψt 
ιι&JΧΙΙ:Ι Wιm8ι IBl';tl'IN &α• 
~ tιι:Ι, Ef!•~p!μ,•ιrίl dι ~---1,ο.ή ... Ιrιιtιιιrgι.ι.,Νιαιc. --ηΩΙΙιΒDΙ~,ι ...... 
,Ιιιμίι,ι:ι,qιηιι,ιφιJ,~~.,., 
OlDCICI lιlιrt,- ΙMJιfDI' &ιιιι 
~Uii,(,~νν,ι;i..,."'l!IIIDI --iιιι [ττρ ιι:,η~ ... ,-rι ί.,ι ---__ ,..,_ 
.,.,.ΙΠ'Υ\' t~.ιό(,ι.Πμfl 
Ο'.ιit.Ω:Χ'ΜιιtΜι.~&18 
'wιΜJΙΙbd,Ι,ιι.~ιι.,tιισqι 
.,,_...,Κί~ιι:d,...

Ι,ιι ι,,Ρ ,;11111•• Ηι "' 
~~ ... -

ΠΩΜΠΙΙ Γ_..8ιιίιWΙιιιι,ιl',_

.... ---· ~'91aJ~~XD 
t tιΙ--.€14οΟD.Φ'6ΝΙΙΙί 

... __ ., __ 
WΙ8Ιkι8Λιιlf\lιιιιι.~ ... 
] ~ «ιιμ. 1101 ι..μ, ιa u, 
}J\000, 1Dct1,l1 Τηιt,• 

•ll.ΩΖ~.ιιΙιΑΜΖ..1,rι.111ι -----Σ,.φw,.· ...... ,_..."'_ 
oιlq_..,.\jηlo-,oJ
- ιm ιJΙ.,l.ΙιΙl,επuιιι, 
ΙΟ'ιι,1ιι~ .. .n1ιι~ -----. .. ηι11,ι1ο .. 1.,. 
18(ώμ..ΒW1 , ΙΔΙ..\, 
f13ΟΙΟιιu•...._ιιιtsι 
Tιιi t••r•r2J.tl ,4 • -•• . 
U.ίίt. ,.1ιιι1, ΙΊtι . ••& -

ΙΙΩΑΩ'8Πaι 'hι ~ ~ 
8Οifιιιιι'ι81~-~ -.. -.. ......_. 
Ιιv...,:-~ιιqιι ----.-.. "'""' ___ ,.,.,.; 
1110 ιοο .. .,1., r11Η,ω.· 

..-n..(IJ.rlAl'\iι.U~1ιω.1'111 -·nοιισιιr.ιιrιι ΝΙΙ..ι\1.Αιm:W..-

,,.,..ιιιpιοι,iιQ...,_ιοι
.,.._.,._.,._ 
ιιι.ο...iι:ι!ι-llιμιιιuιοιι .. 
ΟιUΙ-.ι:Δι:ι J'il:t, .,_ fl~ DDΩ --""""",..,,......_ ___ w,,, .. """' __ ,_ 
.... ~,~~ _ ... ,.._, .. 
!IΠSIM Ω•iιnιιι.υ-. 

_,,.υι· 
ι. tl ·JH,5tt· Ι•f•• 
1.1. 1 Ι; . ι;e-

~ίiί 

] 11 

·ιeρtos Santorirιl Vίllas" • Το ιcόομημο του AιΎQlou 

ant1oιιr.;ι,,a6~1kιl~ld'I 
Π[ilι(ητηmιι;nmχικ,;ιwι;ΠΟ' 
...,αιιιιιι1ιιtςοα.ιο..w,η,οχλι.(8ι 

~)1*-,uι.οdrιηι•-
οτnαι.rιήιιιιιιcdι:pνιι Ιι 
wtfl JιJ(.ι.\lt• -4,.. 
ηkι•ιιιι~ι•JΊ~ιpι. 
υι ('1'8dlό'fJ8t11iH""Oflιl.d 
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-·--"""tιια ιrιe~,ιιιιι.rιι,οιιtι: 

Το φyο iUf'E-TROODOS unοστηρίζει ΤΟ\/ ΑΟΜtΙομό μας 
Γιατί, είναι στη φ(ιοη μα~ 

tναι οπ(ι ιw.ι, o,Q 1ouι rlhl •ιιr- ιrι-

====:[~Ί: 
Πάp.11~ Ο,ιι•~ιλ( ιιιηρι-οt~ 
ω...c ι{ίι)οu IJ'IΙΙ.DYIΙlt4 VΙD ,η, UJUQ ΙΩΙ r,ι,ι 
('lfjμ(lla ι.,ι.. ~Ι)Jιιtι;ι,, ~"°'°"""4 ΙΚ 
.τιηpικ,ι;nQΙΙΙΙιη~ιιnDΙΙΙ ιtr;-ιιιχΖ!η 
ιΩΙ~t;~ι{[:ΥοΙr4ι:ι,ιιιιιι,ΊQ.11iιιw9 
ιιιοu -~ ΙUftΠICXJOOS 6',ιι JιιΙΙ ιισpίιr rw 
IDIUΠΩΙ1τηρ.4:Ι ... nο\;uιιrίι.4 ~IDJ 
!ιq:ιιαιι,ι,tΜιιιmnη ιην[flδομι:ιδαιιnι~ 
&Ιι'Ο!ιΤΙΚrην 6ιι.ρtσ-tηrο ι:ιΙ'&4ι;ι!ΙιΟίίΡΡιc:111 
t-ιη~",ια fι\.ισυi( ιιfiι-( 'tιιιι ~ 
ιαι rw; ιιnoufiolr~ ηpιnlι~ "Μυ nιpqn 0111 

' "'41-,01 
IJmn,ιμhu,ΠΙ '[.....,οfι:ι~ατη 
[1η IUίrμιι ~UD'I .0 rιοι Ι(ΙΟΙ 

ob..r.oMlrp;ιη\· f\ιμιnηWIUl'AιliamtΙDI 
• 111( (1όη1-I ι< 101,1 ιlιf•OΠ(tflO(llfl)l,IOΙ01,1 

rης .-.όrη"CΙΙ; 1-~ Εlιlι; [Ηάιιο~ Μφιιtαοιιr,) 
,ηf.bρ~ιιιι. 

Ιnι 0<011ιJ111"Πσ.ι~111mtο 

αι.tnιu; θα ι.,.., ΠJΙΙ 6uιιιιwιπrιn.,. mι:ιοιιιJιΝ. 
l\iιow tι.Ιιι) ισ οmι;:αοιΩuιJ'"Ι.:ά μl.1-.:Δ ΙΜW ηn 
uowuτιJ • ~)kφ ι'tfιιι1.-tά ~ 

α~ια1ιι,ηι,.φ~ 
ΤCΙ fP111 οv,.ι 1ο6ιi'ιιι~ιι1 •"" to iwo-

flllJiμΙΙ Uf[ r~ [upιιnιι ,ης {ΙfΙίιΙΟΙΙΚ ιnι 111~ 
--.ίfαι ... 18 'Τμ~μ8 ΔιιΩιιl'\' ,υv ,-ι,~ 

~< """"'"" ,.Οιm,{Ι)ς ... l'op</lιlJ<>
ιtO( Ι~~tΨ,ιι( ~Ofl ~<ι « 01/f D',ιιΝ ιιΙ 111 
Μσι6&:ι Διι•~ις; ιη~ ~ ι~ Ιkmιιιαιη 
μιιυ f,_ιί(:t • Τμήι-tιφfά~αι ιηι 

'""""'c.ι,""-.... Ιv"'Ιιιd. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η PRJME ΙNSIJ~NCE (QMPAHY L1D (ι, οfπιιρι,ία•J ανιι,οιwa;ει m ~αn mς 
OIMpl'<><lfoς τπι; μ,. m,, ααφaλιαt.Α ηρι\Ιff.ορο <. Μορiι,Μμιιrρ!οli'Μοι, μ, 

..,,,; οπό 20 Ιοuλ1οu :rο-ι8. tΙ t,οιριfα ,ο , π •· Ίν,οv b.oll\' ι.\lk, όλ.α ,ο οι,ο, 
ραίmτα μέιρι:ι bαι ώσtΕ να αυνο;1οιΣf π o.11pόate.ι:ιmn εξuπ:nρί:mιιπ τ,ι.,νν 

οαφαλι~. 

r,o 0,-000,,0,ι Ι>ι,υ,_p ινίσι,ς το ιν6ιοφιpόμαα πι,6σwnο ~nΙΙΙΚJίιν νυ 
mισι,Ινnwιισmwιιριχόyροφdοmι;εm,ρεlο,;.αmνοδόl!ιyF.ιήι\Jφlms~ 
11 αι.ψn[ος a.AKRΩ'AS MλNSION, Floo, 1113- 1070,Λαι...., Ο."" ,.4-
,ο\010 •357~ 896000. 

Πωλείται 
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rιο~-.ι.,. ... --.
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G&P LAZAROU 

1 Ζητούνται 01κοπεδα 

ΖηrοΟνrαι ΟΙ κόπε δα για 0111 ς !(ΟΙ ηολuκατοικr« cmc nφιοχις 
Λατο ιά, Στρόβολο, Σt λμεχ, Λακιιτόμια. Α~ψόnολr,, Δαοούnολη. 

Ρι Π).ιπι) κ~ κtvrpo Λι~ιιισiας . 

25 χρόνια ειδuc!:υόμι:ιιm ιmς πω),ήοaς 011«1πtδω<Λ 
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