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ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδι-
αφερομένων ότι ο CHURKIN 
ALEXANDER από Cheryshovo 
village 94, 161159, Ust-
Kubinskiy district, Russia, υπέ-
βαλε στον Υπουργό Εσωτερικών 
αίτηση (Τύπος Μ127) για πολι-
τογράφησή του ως Κύπριος πο-
λίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν 
πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμε-
νη πολιτογράφηση, καλείται να 
αποστείλει στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών στη Λευκωσία γραπτή και 
υπογεγραμμένη έκθεση των γε-
γονότων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμάχιο
σε καταπληκτική περιοχή  

(Grammar School) 
και βιοτεχνικό  τεμάχιο στη Λακατάμια.

Τηλ. 99599598,
 99609646

Ειδοποίηση
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ»

Καλούνται τα Μέλη του Σωματείου «Εστία Ενηλίκων Λεμεσού», 
όπως παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών 
του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, 
2019, στις 10:30 π.μ. στο οίκημα του Σωματείου, οδός 1ης Απρι-
λίου 14, Τ.Τ.3116, Αγία Φύλα, Λεμεσός, με θέμα «Τροποποίηση του 
Καταστατικού ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες του περί Σωματεί-
ων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου του 2017 
(Ν.104(Ι)/2017) ως έχει τροποποιηθεί».

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφω-
νικώς στο 25736291, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, 
μεταξύ των ωρών 8:00π.μ. – 3:00μ.μ.

Ήξερες ότι… το διάστημα 2008 – 2018:
• Η μέση βροχόπτωση στο Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) ήταν 866 mm/ έτος; 
• Η μέση ποσότητα νερού που κατέλη-

ξε σε τρία φράγματα και αξιοποιήθηκε, τόσο 
για ύδρευση όσο και για άρδευση, σε διάφορα 
μέρη της Κύπρου, ήταν 44.566.000 m3/ έτος; 

• Η μέση ποσότητα νερού, προερχόμενη 
από ιδιωτικές διατρήσεις, που αξιοποιήθη-
κε για ύδρευση και άρδευση εντός του ΕΔΠΤ, 
ήταν 9.000 m3/ έτος και 168.000 m3/ έτος, 
αντίστοιχα;

• Οι ανάγκες νερού, τόσο για ύδρευση όσο 
και για άρδευση, 43 κοινοτήτων περιμετρι-
κά του ΕΔΠΤ και, συγκεκριμένα, 11.367 ατό-
μων, καλύπτονται πλήρως από τη βροχόπτω-
ση στο ΕΔΠΤ;

• Tο νερό που προέρχεται από το ΕΔΠΤ 
εμπλουτίζει με 90.000.000 m3/ έτος άλλους 
υδροφορείς, ενώ παράλληλα 80.000.000 m3/ 

έτος, μέσω υπόγειων ροών, καταλήγουν στη 
θάλασσα, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα θρε-
πτικά στοιχεία για τους θαλάσσιους οργανι-
σμούς;

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ 
ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ 9.866.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΤΟΣ!

Όλα αυτά αρκούν και περισσεύουν για να 
κατανοήσουμε όλοι πόσο αλληλένδετο με 
μας είναι το Τρόοδος. Είναι, πραγματικά, στη 
Φύση μας με τον ίδιο τρόπο που είναι και η 
αναπνοή μας!

Το έργο iLIFE-TROODOS με τίτλο «Εθνι-
κό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυ-
σικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσι-
ών» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.
ilifetroodos.eu 

ΤΡΟΟΔΟΣ. Είναι στη Φύση Μας!
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