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ξένες δημοσιεύσεις

Ο ψηφιακός πρωταθλητής της Κύπρου ενισχύει το Youth Makerspace
Πραγματοποιήθηκε στις 8
Αυγούστου 2018, εκδήλωση
παράδοσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών από τον Ψηφιακό Πρωταθλητή της Κύπρου και γενικό διευθυντή
του υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, κ. Στέλιο Χειμώνα
προς το Youth Makerspace
του Οργανισμού Νεολαίας.
Την εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις
του Makerspace στην Λάρνακα, τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος
Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας και ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού
Νεολαίας, κ. Μενέλαος Μενελάου.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Χειμώνας ανέφερε ότι η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί
την αρχή μιας νέας, δυναμικής συνεργασίας μεταξύ του
ΨΠ και του Youth Makerspace και του Οργανισμού

Νεολαίας ευρύτερα, με σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της
επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας. Πρόσθεσε, ότι οι
ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία, αφού διασφαλίζουν
ότι ένας από τους σημαντικότερους 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. Παναγιώτης Σεντώνας, ευχαρίστησε θερμά τον Ψηφιακό
Πρωταθλητή Κύπρου, κ. Χειμώνα, για τη σημαντική και
ενεργή συμβολή του στην
περαιτέρω ενίσχυση του
νέου και καινοτόμου προγράμματος του Οργανισμού
Νεολαίας, Youth Makerspace. Στόχος του είναι η
ενδυνάμωση των νέων μέσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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 ευκαιρία, 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

από την ανάπτυξη ψηφιακών
και τεχνολογικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση του πνεύματος επιχειρηματικότητας

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

«Leptos Santorini Villas»: Το κόσμημα του Αιγαίου
Το «Leptos Santorini Villas» βρίσκεται
στην ανατολική ακτή, λίγα μόλις μέτρα
από την καλύτερη αμμώδη παραλία
του νησιού, την παραλία ΜονόλιθοςΚαμάρι και σε μικρή απόσταση από
την περιοχή Kαλντέρα, αναμφισβήτητα 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 επαύλεις δύο ορόφων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πιο υψηλά
πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτές οι πολυτελείς
παραθαλάσσιες κατοικίες με αιγαι-

οπελαγίτικο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
βρίσκονται σε έναν από τους πιο κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς
στην Ευρώπη.
Η Σαντορίνη είναι ένας από τους πιο
δημοφιλείς και περιζήτητους προορισμούς παγκοσμίως ο οποίος προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και αγοραστές ακινήτων κάθε χρόνο. Το νησί
προσφέρει εκπληκτικό τοπίο και μοναδική ατμόσφαιρα, είναι γνωστό για
τα μοναδικά και εκπληκτικά ηλιοβασιλέματά του. Τα παραδοσιακά διαμορφωμένα χωριά βρίσκονται πάνω
από εντυπωσιακούς βράχους ύψους
300 μέτρων και προσφέρουν πανοραμική θέα στο βυθισμένο ηφαίστειο.

Το έργο iLIFE-TROODOS υποστηρίζει τον πολιτισμό μας
Ένας από τους στόχους του έργου iLIFE-TROODOS είναι η ανάδειξη των
οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Εθνικό Δασικό Πάρκο
Τροόδους. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, όλες εξίσου σημαντικές για
την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων, κατηγοριοποιούνται σε: Υπηρεσίες παροχής, υποστηρικτικές υπηρεσίες και πολιτιστικές υπηρεσίες.
Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το έργο
iLIFE-TROODOS δίνει το παρών του
και υποστηρίζει δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται αυτή
την εβδομάδα στο Τρόοδος, δίνοντας
τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
ενημερωθούν για τις φυσικές αξίες
του Τροόδους και τις σπουδαίες υπηρεσίες που παρέχει στο επίπεδο ζωής
όλων μας.
Συγκεκριμένα, το έργο θα παρευρεθεί
στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου της κοινότητας Τρεις Ελιές (Νότιας Μαραθάσας) το Σάββατο 11/8.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω εκδηλώσεων
οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν όλο το οπτικοακουστικό υλικό που έχει ετοιμαστεί
και προβάλλεται ήδη από τηλεοράσεις,
κινηματογράφους και εφημερίδες.
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και ο ουρανός θα είναι ιδανικός αφού θα απουσιάζει η
Σελήνη και αυτό ευνοεί μέγιστα την παρατήρηση των πεφταστεριών. 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 Αυγούστου 2018, στις 9.00 μ.μ. στον χώρο εκδηλώσεων της
Παναγίας Αγγελόκτιστης Κιτίου, στα πλαίσια των Πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου και του Πολιτιστικού Ομίλου Αρχάγγελος. Επίσης μουσικοχορευτική εκδήλωση 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 εκδηλώσεων 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 Αγγελόκτιστης Κιτίου. Συμμετέχει ο Ταχυδακτυλουργός Νικόλας
Λιοτατής. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το Τμήμα Δασών του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

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

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 Αυγούστου 2018, ακυρώνεται λόγω πένθους.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το έργο iLIFE-TROODOS υποστηρίζει τον
πολιτισμό μας… Γιατί είναι στη φύση μας!
Ένας από τους στόχους του
έργου iLIFE-TROODOS είναι η
ανάδειξη των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, όλες εξίσου σημαντικές για την υγεία και την
ευημερία των ανθρώπων, κατηγοριοποιούνται σε: υπηρεσίες παροχής, υποστηρικτικές
υπηρεσίες και πολιτιστικές
υπηρεσίες. Είναι γι' αυτό το
λόγο που το έργο iLIFE-TROODOS δίνει το «παρών» του και
υποστηρίζει δύο πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνονται αυτή την εβδομάδα στο
Τρόοδος, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τις φυσικές
αξίες του Τροόδους και τις
σπουδαίες υπηρεσίες που παρέχει στο επίπεδο ζωής όλων
μας.
Συγκεκριμένα, το Έργο θα
παρευρεθεί:
- Στις εκδηλώσεις του Δεκα-

πενταύγουστου της κοινότητας
Τρεις Ελιές (Νότιας Μαραθάσας) αύριο Σάββατο 11/8.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω
εκδηλώσεων οι επισκέπτες θα
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλο το οπτικοακουστικό υλικό που έχει ετοιμαστεί και προβάλλεται ήδη
από τηλεοράσεις, κινηματογράφους και εφημερίδες.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υλοποιείται από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Ανάδοχος Φορέας), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης
του Πανεπιστημίου Frederick,
το Τμήμα Περιβάλλοντος και
την εταιρεία Contact Advertising Agency Ltd.
Για περισσότερες πληροφορίες
www.ilifetroodos.eu
https://www.facebook.com/iLi
feTroodos/

Ανακοίνωση της Hellenic Copper Mines για το ορυχείο Στρογγυλού - Μαθιάτη
Η Hellenic Copper Mines Ltd επιβεβαιώνει ότι, συμμορφούμενη με τις
υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, έχει
υποβάλει αίτηση αποκομιδής εξορυχθέντων αποβλήτων χαμηλής περιεκτικότητας σε πολύτιμα μέταλλα, που δημιουργήθηκαν κατά τη δεκαετία του
1930 στην περιοχή Στρογγυλού - Μαθιάτη, τα οποία αποτελούν τα μπάζα
εξορυκτικής δραστηριότητας αλλοδαπής εταιρείας. Η αρχική αίτηση της
Εταιρείας αφορούσε, πέραν της αποκομιδής των μπάζων, και εξόρυξη μεταλλεύματος από τμήμα του ορυχείου του
Στρογγυλού. Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε σχετική αίτηση και περιβαλ-

λοντική μελέτη.
Παρόλο που από περιβαλλοντικής
απόψεως κρίθηκε ότι κάτω από συγκεκριμένους όρους η εξόρυξη αυτή θα
μπορούσε να γίνει με ασφαλείς συνθήκες, εν τούτοις, λόγω της θέσης του
Τμήματος Αρχαιοτήτων για ύπαρξη
αρχαίων ευρημάτων εντός του ορυχείου, δεν εγκρίθηκε η αρχική αίτηση στο
σύνολό της. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες
αρχές υπέδειξαν στην Εταιρεία να υποβάλει αίτηση μόνο για την απομάκρυνση και αποκατάσταση του χώρου των
παλαιών αποβλήτων, κάτι το οποίο
έπραξε, υποβάλλοντας νέα αίτηση - μελέτη.

Η HCM θεωρεί ότι η ασφαλής απομάκρυνση ρυπογόνων αποβλήτων παλαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
με ταυτόχρονη αποκατάσταση του χώρου στον οποίο είναι αποτεθειμένα, αλλά και η δημιουργία εθνικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας ως
αποτέλεσμα εφαρμογής σύγχρονης τεχνολογίας και μάλιστα μέσα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, αποδίδει
πολλαπλό όφελος στον τόπο.
Η Εταιρεία επίσης δηλώνει ότι συνεχίζει την παραγωγή και τις εξαγωγές
κράματος πολύτιμων μετάλλων και
χαλκού στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
της στη Σκουριώτισσα.

ELECTROLINE: «Πάγωμα» τιμών και δώρο η εγκατάσταση κλιματιστικού
Είναι ωραίο να μπορείς να «παγώνεις» τις τιμές, προκειμένου να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.
Για το λόγο αυτό και επειδή καλοκαίρι στην Κύπρο χωρίς κλιματιστικό
δεν γίνεται, η ELECTROLINE διαθέτει
μια τεράστια ποικιλία κλιματιστικών,
σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, προκειμένου να κάνεις το χώρο σου να μοιάζει με όαση δροσιάς.
Οι «παγωμένες» τιμές σε επώνυμα
κλιματιστικά DAIKIN, PITSOS, SHARP,

εγκατάστασή του γίνεται εντελώς δω-

Γνωρίστε την πιο δροσιστική ρεάν, από τους εξειδικευμένους τεχνιπροσφορά του καλοκαιριού κούς μας!
LG και άλλες κορυφαίες μάρκες, μετατρέπονται σε «καυτές» προσφορές, με
στόχο να δροσίσουν την τσέπη και το
σπίτι ή το γραφείο των πελατών της.
Και αν η εγκατάσταση του κλιματιστικού σε προβληματίζει, η ELECTROLINE έχει τη λύση.
Με κάθε αγορά κλιματιστικού, η

ΥΠΟΣΧΕΣΗ
ΓΑΜΟΥ
Ο κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου από την Πάφο και
η δ. Χαρούλα Θεοχάρους
από το Σπαθαρικό Αμμοχώστου και τώρα στη Μεσόγη, έδωσαν αμοιβαία
υπόσχεση γάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές της ELECTROLINE, αλλά και
για τις online αγορές σας, ένα κλικ
στο www.electroline.com.cy είναι αρκετό.
Εναλλακτικά, επισκεφτείτε τη σελίδα της ELECTROLINE στο Facebook
και τα καταστήματά της.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η εταιρεία PROTEAS MANAGEMENT με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΑΜΕ)
1750350/5/7022 ζητά να
προσλάβει Corporate Administrator.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Λεμεσού στο τηλέφωνο 25827320

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Γουδετσίδη από
Λεμεσό ζητά να εργοδοτήσει 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 πληροφορίες αποταθείτε στο
99294762.
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 Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι οι Αντωνιάδης Χαράλαμπος, Αντωνιάδη Κωνσταντίνα, Αντωνιάδη Ελένη, Νεοφύτου Εύα
προτίθενται να υποβάλουν αίτηση
στον Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως
Λευκωσίας για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση
των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για την ακόλουθη
ανάπτυξη: Ανέγερση πρατηρίου
πώλησης πετρελαιοειδών.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.
1387 Φ/Σχ. 30.05.W2 στην περιοχή του Δήμου Λακατάμιας.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την χρήση του τεμαχίου και αποστάσεις
από εκπαιδευτήριο.
Περισσότερες πληροφορίες είναι
δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα
ενός μηνός από τη δημοσίευση
της παρούσας ειδοποίησης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πωλούνται και ενοικιάζονται καινούργια διαμερίσματα στην Αθήνα κοντά σε
Πανεπιστήμια και Μετρό.
Κατάλληλα για φοιτητές
και airbnb.
Πληροφορίες:
τηλ. 22809999 99728555

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται
οικιστικό τεμάχιο
σε καταπληκτική
περιοχή
(Grammar School)
και βιοτεχνικό τεμάχιο
στη Λακατάμια.
Τηλ. 99599598,
99609646

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων 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, καλείται να αποστείλει στον Υπουργό
Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή
και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.

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 Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις
και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016, ότι εγώ η Πόλα Αντωνίου από το Όμοδος, ιδιοκτήτης
του τεμαχίου με αρ. 50, Φύλλο/Σχέδιο: 47/5330V01, του χωριού Όμοδος, θα υποβάλω αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού) για εξασφάλιση
πολεοδομικής άδειας για αλλαγή
χρήσης ισόγειας κατοικίας σε κατάστημα/εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών προϊόντων και επέκταση στον
όροφο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως
μπορούν να υποβληθούν προς την
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δημοσίευση της Ειδοποιήσεως αυτής.0

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι ο YANG DONGONG από Λεωφ. Νικολάου Νικολαΐδη Αρ.16,
Τ.60047, 8100 Πάφος, υπέβαλε στον
Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ127) για πολιτογράφησή του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων.

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 Παραλιμνίου, 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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