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Της Κυριακής

Ανακαλύψτε τον μάγειρα που κρύβεται μέσα σας
Η ipH Iakovos Photiades
Foodstuff Suppliers Ltd, σε
συνεργασία με τις υπεραγορές
Αλφαμέγα, διοργάνωσε μία σειρά masterclasses για μικρούς,
αλλά ταλαντούχους σεφ, με την
εξαιρετική καθοδήγηση του σεφ
Αλέξανδρου Παπανδρέου χρησιμοποιώντας προϊόντα Arla και
Lurpak. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν οι καταναλωτές για μια ευκαιρία να συμμετέχουν ήταν να αγοράσουν προϊόντα Lurpak ή Arla από τις υπεραγορές Αλφαμέγα,
μπαίνοντας έτσι αυτόματα σε κλήρωση ή να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που
γίνονταν στις σελίδες των προϊόντων Arla και Lurpak στο Facebook. Τα προϊόντα Arla
και Lurpak με τον πολύ αγαπητό στο κυπριακό κοινό σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου
διοργάνωσαν για τα παιδιά, ηλικίας 9-14 ετών, ένα διασκεδαστικό μάθημα μαγειρικής, στο οποίο τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν με προσιτό και ευχάριστο
τρόπο χρήσιμες μαγειρικές γνώσεις. Φυσικά, τα παιδιά μαγείρεψαν νόστιμα πιάτα,
με τη βοήθεια πάντοτε των προϊόντων Arla και Lurpak. Το επόμενο masterclass
Lurpak και Arla θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα! Ακολουθήστε τα προϊόντα Arla (@
arlacyprus) και Lurpak (@lurpakcyprus) στο Facebook για όλες τις πληροφορίες.

Βραδιές Latin στο SEMELI HOTEL
Τρεις μοναδικές Latin βραδιές με
τίτλο «Underground Mambo» έρχονται
στο SEMELI HOTEL και υπόσχονται
διασκέδαση με ταξιδιάρικη μουσική
και φυσικά πολύ χορό! Από τις ακτές
του Ατλαντικού και την τροπική Καραϊβική, οι μελωδίες έρχονται στη
Λευκωσία να μας μαγέψουν και να
μας λικνίσουν στους ρυθμούς τους.
Στις 15 Νοεμβρίου και 29 Νοεμβρίου,
οι φθινοπωρινές βραδιές Παρασκευής παίρνουν άλλη διάσταση. Επαγγελματίες και
ερασιτέχνες χορευτές διασκεδάζουν μαζί, απολαμβάνοντας τη ζεστή ατμόσφαιρα των
χώρων εκδηλώσεων του SEMELI HOTEL. Οι επαγγελματίες χορευτές της σχολής
χορού Dance Art θα αναλάβουν να σας μυήσουν στους εκρηκτικούς και συνάμα
ρομαντικούς χορούς αυτού του είδους, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία. Η
Salsa, η Bachata, το Cha-cha-cha, το Mambo και πολλοί άλλοι χοροί έχουν την τιμητική
τους και σας προσκαλούν να απελευθερώσετε τα συναισθήματά σας, μέσα από έναν
συνδυασμό σωματικής άσκησης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ώρα έναρξης: 23.00.
Είσοδος: €5 με δωρεάν ποτό. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22452121.

Και στην Κύπρο η έκδοση του
Jameson Caskmates IPA
Η έκδοση του Jameson Caskmates IPA έφθασε
και στην Κύπρο, ενισχύοντας περαιτέρω την καινοτόμο σειρά των whisky Jameson Caskmates, που
είναι παλαιωμένα σε βαρέλια με καρυκεύματα
μπύρας. Το Jameson Caskmates IPA αποτελεί το
επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας που ξεκίνησε το
2013, όταν ο Brian Nation, Master Distiller στο
Middleton Distillery και ο Dave Quinn, Master of
Whiskey Science, συναντήθηκαν με τον ιδρυτή του
Franciscan Well και αρχιζυθοποιό, Shane Long σε
ένα τοπικό μπαρ στο Cork της Ιρλανδίας. Οι Master
Distillers του Jameson Irish Whiskey συμφώνησαν
να δανείσουν μερικά άδεια βαρέλια Jameson στο
ζυθοποιείο για να ανακαλύψουν την επίδραση που
θα είχε το Jameson στην ιρλανδική μαύρη μπύρα
stout. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
αφού τα βαρέλια Jameson είχαν αποκτήσει λίγο
από τον χαρακτήρα αυτής της μπύρας, επέστρεψαν στο αποστακτήριο του Jameson,
ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά στο τελευταίο στάδιο παλαίωσης μιας μικρής ποσότητας
Jameson Irish Whiskey, δημιουργώντας έτσι το Jameson Caskmates Stout. Αφού το
Jameson Caskmates Stout αποδείχτηκε τεράστια επιτυχία, η ομάδα του Jameson είχε
την περιέργεια να δοκιμάσει μια νέα μπύρα. Μετά από πολλή έρευνα ανακάλυψε ότι
μια zesty IPA μπύρα από την Eight Degrees Brewing ήταν ο τέλειος συνδυασμός για την
απαλή γεύση του Jameson Irish Whiskey. Με τη δημιουργία του Jameson Caskmates
IPA, οι Jameson Masters δημιούργησαν το ιδανικό ουίσκι για συνδυασμό με μπύρα
IPA. Το Jameson Caskmates IPA (όπως και όλοι οι κωδικοί κάτω από την ομπρέλα του
Jameson) είναι τριπλά αποσταγμένο και έχει παλαιωθεί σε βαρέλια IPA από την craft
ζυθοποιία, Eight Degrees Brewing, γνωστή για την «περιπετειώδη» προσέγγισή της στην
παρασκευή μπύρας χρησιμοποιώντας μόνο φυσικά συστατικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα
ουίσκι με τη χαρακτηριστική απαλότητα του Jameson Irish Whiskey συνδυασμένο με
νότες λυκίσκου και φρέσκων εσπεριδοειδών. Εμφιαλωμένο σε 40% ABV, το Jameson
Caskmates IPA είναι πλέον διαθέσιμο και στην Κύπρο. Eπίσημος αντιπρόσωπος και
εισαγωγέας του Jameson Irish Whiskey, καθώς και όλων των brands της Pernod Ricard
στην Κύπρο, είναι η Tempo Beverages Cyprus.

«50+ χρόνια ζωής της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού»
Πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στην
αίθουσα εκπαιδεύσεων στις
Εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, δημοσιογραφική
διάσκεψη με θέμα «50+ χρόνια
ζωής της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και η προσφορά της
στην Κυκλική Οικονομία, στο
Περιβάλλον και στον Άνθρωπο». Η διάσκεψη αποσκοπούσε στην ενημέρωση των ΜΜΕ
αναφορικά με την εξέλιξη της Εταιρείας, στο πλαίσιο του σεβασμού και της προσφοράς
της στην κυπριακή κοινωνία. Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας ανέφερε πως η Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού διαθέτει τη μεγαλύτερη
μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη και συγκαταλέγεται στις 12 από τις 33 χώρες στην
Ευρώπη όπου δραστηριοποιείται ένας μόνο παραγωγός. Επιπρόσθετα, το βιομηχανικό
λιμάνι, το οποίο κατασκευάστηκε εξολοκλήρου από την Εταιρεία, αποτελεί πυρήνα
ανάπτυξης του ενεργειακού κέντρου. Στη συνέχεια, οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν
στην εξέλιξη της Εταιρείας σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον, στην αγορά τσιμέντου,
στην κυκλική οικονομία μέσα από τη διαχείριση των εναλλακτικών καυσίμων, στη
διαχείριση ενέργειας, με τη δημιουργία φωτοβολταϊκου πάρκου, και στην προσφορά
στον άνθρωπο και στην κοινωνία, μέσα από στοχευμένες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στόχος της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού είναι να παραμείνει μια βιώσιμη
εταιρεία, σταθερή στην ανοδική της πορεία και στο ποιοτικό προϊόν της, να διατηρηθεί
ως ο επιθυμητός προμηθευτής των πελατών της και ο ελκυστικός εργοδότης επιλογής
για τον οποίο όλοι θα επιθυμούσαν να εργάζονται.
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Αγορά 26
Η ΙΚΕΑ υποδέχεται τον χειμώνα με τη νέα
εορταστική σειρά VÄRMER
Μια χειμερινή σειρά προορισμένη για την εορταστική περίοδο αλλά και για συγκεντρώσεις με
αγαπημένα μας πρόσωπα στο σπίτι. Η νέα συλλεκτική σειρά VÄRMER της ΙΚΕΑ αποτελείται από
προϊόντα που κατανοούν την προσωπικότητά μας
και βασίζονται στο γεγονός ότι ο καθένας μας έχει
τον δικό του τρόπο να γιορτάζει και να μοιράζεται
στιγμές με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Δίνοντας
έμφαση στο αίσθημα του «ανήκειν», η σειρά φέρνει
φως στο σπίτι με ένα LED φωτιστικό, ξεχωριστά
κηροπήγια και έναν πολυέλαιο. Επίσης, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για οικογενειακές
συγκεντρώσεις με κομψά είδη σερβιρίσματος, ενώ
παράλληλα εστιάζει στα φυσικά υλικά με καλύμματα μαξιλαριών φτιαγμένα από γιούτα και ένα
χαλί φτιαγμένο από μαλλί. Τη σειρά ολοκληρώνουν μια πολυθρόνα, ένα πουφ, ένας πάγκος και ένα καλάθι. Η σειρά προέκυψε από
δύο σχεδιαστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τις
δικές τους καθημερινές οικογενειακές στιγμές. Ανακαλύψτε τη νέα συλλεκτική σειρά
VÄRMER στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

Όλα σε ένα με το νέο πλάνο
επικοινωνίας PrimeTel One
Σχεδιασμένο για τους συνδρομητές, οι οποίοι επιθυμούν να
καλύψουν συνολικά τις ανάγκες
της επικοινωνίας τους μέσα από
ένα πακέτο, το PrimeTel One ήρθε
για να τα προσφέρει όλα από μόνο
€24,90/μήνα για τους πρώτους
6 μήνες. Με το PrimeTel One
σερφάρεις, σκρολάρεις, μιλάς,
γελάς, δουλεύεις, παίζεις, διασκεδάζεις, τραγουδάς, ψωνίζεις,
παθιάζεσαι, μοιράζεσαι! Το νέο
πλάνο επικοινωνίας της PrimeTel
προσφέρει σταθερό internet για να σερφάρεις απεριόριστα, πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσα από 40 διεθνή και τοπικά κανάλια, καθώς και το πρόγραμμα κινητής
Unlimited 1, όλα με μόνο €24,90/μήνα. Το PrimeTel One δίνει την ευελιξία στους
συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο που τους ταιριάζει, επιλέγοντας το αγαπημένο τους περιεχόμενο, την ταχύτητα της σύνδεσής τους, καθώς και Unlimited
πλάνο κινητής με μέχρι 100% έκπτωση. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσθέσουν στο πακέτο τους και την ολοκαίνουρια 4K Smart TV 50” της Hitachi με
μηνιαίες δόσεις και χωρίς αρχικό κόστος για να απολαμβάνουν κορυφαία αθλητικά
κανάλια, ακόμα περισσότερες ταινίες, δημοφιλείς ξένες σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά,
ειδήσεις, μόδα και ψυχαγωγία. Συνδέσου γρήγορα με 3 απλούς τρόπους: Στέλνοντας
δωρεάν SMS στο 8585, κάνοντας μια κλήση στο 133 ή σε οποιοδήποτε κατάστημα
PrimeTel και απόλαυσέ τα όλα σε ένα.

Μέλι «Τζιβέρτι»
- Πρωτιά σε παγκόσμιο διαγωνισμό
Το κυπριακό θυμαρίσιο μέλι «Τζιβέρτι» κατέκτησε Χρυσό Μετάλλιο στον
46ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Μελισσοκομίας “World Beekeeping Awards”,
ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται κάθε δύο
χρόνια στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Μελισσοκομίας της
“Apimondia”. Θεωρείται η πιο σημαντική εκδήλωση της μελισσοκομίας
σε παγκόσμιο επίπεδο, στην οποία
συμμετέχουν χιλιάδες μελισσοκόμοι
από διάφορες χώρες. Φέτος, συμμετείχαν 6000 μελισσοκόμοι από 80 χώρες. Η φετινή
διάκριση δεν είναι και η μοναδική, αφού το 2013 το μέλι «Τζιβέρτι» ανακηρύχθηκε
ως το καλύτερο μέλι στον κόσμο. Οι κυψέλες απ’ όπου συλλέγεται το αγνό κυπριακό
μέλι «Τζιβέρτι» βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, όπως η Περιστερώνα, ο Πρόδρομος
και το Πισσούρι. Σε αυτές τις περιοχές ευδοκιμούν μοναδικά μελισσοκομικά φυτά
όπως ο ευκάλυπτος, διάφορα εσπεριδοειδή, το θυμάρι, το ρούδι, το αγριολασμαρί και η μυροφόρα. Η πλούσια χλωρίδα της Κύπρου δίνει απλόχερα το μυρωδάτο
μέλι ανθέων και το βραβευμένο θυμαρίσιο μέλι «Τζιβέρτι». Η ιδιαίτερη γεύση και
το πλούσιο άρωμα του μελιού «Τζιβέρτι» είναι αποτέλεσμα των συχνών ελέγχων
ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμφιάλωσης. Η αυστηρή προσήλωση 5
γενεών μελισσοκόμων στις βέλτιστες μελισσοκομικές πρακτικές έφερε για άλλη μια
φορά το μέλι «Τζιβέρτι» στην κορυφή του κόσμου.

Διεθνής βράβευση για τη Lidl Κύπρου
Το βραβείο «Customers’ Friend
- γιατί οι πελάτες μας είναι πολύτιμοι για εμάς» από τον οργανισμό
πιστοποίησης ICERETIAS, που
αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο
προσφοράς και υποστήριξης
που παρέχει στους πελάτες της
Lidl διατηρώντας υποδειγματικές
σχέσεις μαζί τους. Το βραβείο που
φέρει τον τίτλο Customers’ Friend
αποτελεί μια διεθνούς εμβέλειας
πρακτική από τον διεθνή οργανισμό ICERTIAS με το πρόγραμμα
πιστοποίησης που αξιολογεί τις εταιρείες με ειδικούς αναλυτές αγοράς βάσει μιας
δευτερογενούς έρευνας αγοράς. Συγκεκριμένα, η Lidl Κύπρου αξιολογήθηκε και
βραβεύτηκε: Για τη φήμη που έχει από την άριστη σχέση με τους πελάτες. Για την
επικοινωνία που αναπτύσσει μαζί τους σε παραδοσιακά και σύγχρονα κανάλια. Για
την ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία που τους προσφέρουμε και την Εμπιστοσύνη
που χαρακτηρίζει τη σχέση της Lidl Κύπρου μαζί τους, αποδεικνύοντας την ικανότητα
και την αξιοπιστία της. Η σημαντική αυτή διάκριση αποδεικνύει ότι η Lidl Κύπρου
έχει δημιουργήσει ποιοτικές και φιλικές σχέσεις με τους πελάτες της και δεσμεύεται
να συνεχίσει να το κάνει όσα χρόνια και αν περάσουν.

MBS Φεστιβάλ Ευεξίας,
Λευκωσία 2019 - Mind Body & Spirit
Το MBS Φεστιβάλ Ευεξίας θα γίνει φέτος στις 9
και 10 Νοεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο
Φιλοξενία στη Λευκωσία, από τις 10.30 - 21.00.
Είσοδος €10 την ημέρα - παιδιά κάτω των 12
δωρεάν - περιλαμβάνονται όλα τα σεμινάρια,
τάξεις και εργαστήρια. Αλληλοεπιδράστε μαζί με
τους εκλεκτούς διεθνείς και Κύπριους Εκθέτες,
Ομιλητές, Δασκάλους, Μουσικούς και Χορευτές
και λάβετε μέρος στα ποικίλα εργαστήρια και δραστηριότητες που θα προσφέρονται για όλους τους
επισκέπτες μας ανεξαιρέτως. Κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου θα έχετε την ευκαιρία να έχετε
προσωπική εμπειρία πρακτικής και να δοκιμάσετε
ένα από τα πολλά μαθήματα γιόγκα για παιδιά και
ενήλικες, εργαστήρια qi-gong και ταϊ-τσι. Ελευθερώστε το πνεύμα ανοίγοντας την καρδιά σας στους
ευεργετικούς ήχους της μουσικής και τον ρυθμό
του χορού. Έχετε δύο ημέρες για να εξερευνήσετε, να μάθετε και να απολαύσετε την
εμπειρία στο έπακρον! Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ΜΒS Φεστιβάλ Ευεξίας
στην ιστοσελίδα μας: www.mbscyprus.com.

LIFE-TROODOS 2017-2020: Στην τελική ευθεία
Το έργο iLIFE-TROODOS ξεκίνησε στις
2 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί
στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με συνολικό
προϋπολογισμό €1.313,826 και κατά 60%
συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάδοχος
φορέας και συντονιστής του Έργου είναι το
Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
με συνεργαζόμενους φορείς το Τμήμα
Περιβάλλοντος, τη Μονάδα Διατήρησης
της Φύσης του Frederick University και
την εταιρεία Contact Advertising Agency
Ltd. Σχεδόν δύο έτη μετά την έναρξή του, το
Έργο περήφανα αναφέρει ότι, μεταξύ άλλων:
Υλοποίησε τρεις εκστρατείες ενημέρωσης στα ΜΜΕ. Δημιούργησε δύο εφαρμογές για
έξυπνες συσκευές, διαθέσιμες σε Android και iOS: 1. «Troodos National Forest Park»,
ίσως ο καλύτερος οδηγός για να επισκεφθείτε και να απολαύσετε το Τρόοδος. 2. «iLIFETROODOS Treasure hunt», η απόλυτη εφαρμογή για κυνήγι θησαυρού στο Τρόοδος.
Διοργάνωσε σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας)
Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας». Εγκατέστησε ένα
σημείο πληροφόρησης, στα Πλατάνια και ολοκληρώνεται σύντομα ακόμα ένα στην
Πλατεία Τροόδους. Τροποποίησε τον εκδρομικό χώρο «Λιβάδι του Πασσιά», ώστε
να καταστεί προσβάσιμος από άτομα με προβλήματα κίνησης. Τοποθέτησε τέσσερεις
πινακίδες πληροφόρησης στις κύριες οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο Εθνικό Δασικό
Πάρκο Τροόδους. Οργάνωσε εργαστήρια πληροφόρησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
με τους φορείς χάραξης πολιτικής και με την τουριστική βιομηχανία. Τέλος, αναφέρεται
ότι, μέσα από μια καλά οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης, αναμένεται ότι το Έργο
θα προσεγγίσει το 90% των Κυπρίων πολιτών και το 25% των τουριστών, δεδομένου
ότι περισσότερο από ένα εκατομμύριο τουρίστες επισκέπτονται την Κύπρο κάθε χρόνο.

Με επιτυχία και φέτος το boc hackathon #fintech 3.0 της Τράπεζας Κύπρου
Ολοκληρώθηκε για μια ακόμη χρονιά
με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή
14 συνολικά ομάδων, ο 3ος Μαραθώνιος
Ανάπτυξης Εφαρμογών. Ο μαραθώνιος,
που προωθεί την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στον χρηματοοικονομικό κλάδο, είναι μια πρωτοβουλία της
Τράπεζας Κύπρου και του IDEAcy. Το boc
hackathon #fintech φέρνει κάθε χρόνο
κοντά ομάδες, προγραμματιστές και νεοφυείς
επιχειρήσεις (startups), για τη δημιουργία
καινοτόμων λύσεων γύρω από το Fintech,
μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου
Προϊόντος (MVP) με την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές
εφαρμογές. Στον μαραθώνιο boc hackathon
#fintech 3.0 συμμετείχαν προγραμματιστές,
αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας/
marketing/εξυπηρέτησης πελατών, business
consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, φοιτητές, καθώς
και άτομα με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη
εφαρμογών στον τομέα των επιχειρήσεων
καθώς και του fintech (χρηματοοικονομική
τεχνολογία). Με 50 ώρες coding και πε-

ρισσότερα από 120 άτομα, ο διαγωνισμός
περιελάμβανε ηλεκτρονικές και έξυπνες
πληρωμές, KYC, micro loans, micro δωρεές,
APIs εφαρμογές, analytics, robo-advisors,
κ.λπ. Το 1ο βραβείο μαζί με το χρηματικό
έπαθλο €6.000 απονεμήθηκαν στην ομάδα
#MrBill για την ιδέα #Bank2Bank, μια νέα
μέθοδο για την πληρωμή λογαριασμών
με εύκολη πρόσβαση, ενώ η πλατφόρμα
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
e-Banking για φιλανθρωπικές δωρεές σε
έκτακτες ανάγκες. Το 2ο βραβείο μαζί με το
χρηματικό έπαθλο €4.000 απονεμήθηκαν

στην ομάδα #Vasilkoff για την ιδέα ενός
έξυπνου πορτοφολιού, το οποίο θα συνδέει
παραδοσιακά τραπεζικά και ηλεκτρονικά
συμβόλαια, προσφέροντας έναν φθηνότερο και πιο γρήγορο τρόπο πρόσβασης
σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τις
επιχειρήσεις και το κοινό το οποίο είναι
και νομικά συμβατό. Το 3ο βραβείο μαζί
με το χρηματικό έπαθλο €2.000 πήγαν
στην ομάδα #FinRobot για την ιδέα τους
για μια πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (crowdfund-enabled
asset management platform), η οποία

επιτρέπει την αύξηση της ρευστότητας
και τη δημιουργία εισροών ταμειακών
ροών από μη-ρευστά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών που απευθύνονται σε
μικροεπενδυτές.
Τέλος η ομάδα #Koshiaris εξασφάλισε
το βραβείο για την καλύτερη εφαρμογή του
συνόλου των δημοσίων δεδομένων της
Κύπρου σε συνδυασμό με τo application
program interface της Τράπεζας Κύπρου
(Best Implementation of Cyprus’ Public
Data Sets in Combination with BOC APIs)
μαζί με το χρηματικό έπαθλο €1,000, για την
ιδέα τους για μια πλατφόρμα που προσφέρει
ζωντανές διαδικτυακές δημοπρασίες και
πληρωμές μέσω των API της Τράπεζας.
Παράλληλα με τα βραβεία η Τράπεζα θα
διερευνήσει μαζί με τις ομάδες πιθανές
επιχειρηματικές συνεργασίες, δίνοντας
την ευκαιρία στις ομάδες να αναπτύξουν
συνεργασίες με τους φορείς και τους υποστηρικτές του boc hackathon #fintech 3.0.
Επίσης, σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι
οι νέοι δικτυώνονται με έμπειρα στελέχη
επιχειρήσεων και επαγγελματίες του χώρου.

OK!

δωρεαν με τη «ΣημερΙνη» τηΣ ΚΥρΙαΚηΣ
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FIRst FOR CELEBRItY NEWs

ντενΙα αΓαΛΙανΟΥ

«δεν Θεωρω ΟτΙ η ΒΙΚΥ
ΚαΓΙα ΠΙΣτεΨε ΠΟτε
Σε μενα»

GOVERNORs AWARDs

ΟΙ τΙμωμενΟΙ
τηΣ ΒραδΙαΣ ΚαΙ
ΟΙ εντΥΠωΣΙαΚεΣ
εμΦανΙΣεΙΣ

ΑΘΩΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ,
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ»
μΙΧαΛηΣ ΧατΖηΓΙαννηΣ

Στη ΛαρναΚα ΧωρΙΣ
τη Ζετα

Ο ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΤΗΣ «ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΑΙ TON ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

αγορα

ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

C

ΤΟ ΣχΕδιΟ «ΕΣΤιΑ» ΠΡΟΣφΕΡΕι μιΑ μΟνΑδιΚή ΕΥΚΑιΡιΑ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑνΤιμΕΤωΠιΖΟΥν δΥΣΚΟλιΕΣ

Τ

ο Σχέδιο «Εστία» ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν
δάνεια εξασφαλισμένα με κύρια κατοικία. Η
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από
μέρους των επιλέξιμων δανειοληπτών, για
ένταξη στο Σχέδιο, λήγει την Παρασκευή

15 Νοεμβρίου 2019 και όσοι ενταχθούν
μειώνουν τον κίνδυνο εκποίησης της οικίας τους. Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει
μνημόνιο για συμμετοχή στο Σχέδιο και προτρέπει τους επηρεαζόμενους πελάτες της,
όσοι δεν το έχουν ήδη κάμει, να ενημερωθούν άμεσα από τους λειτουργούς της Τράπεζας για τις πρόνοιες του Σχεδίου. Επίσης,

MAISON MARASIL CypRuS
ΝΕΕΣ ΣΥΛΛογΕΣ AW19-20

iLIFE-TROODOS 2017-2020
ΣΤηΝ ΤΕΛΙΚη ΕΥΘΕΙα!

Το έργο iLIFE-TROODOS ξεκίνησε στις
2 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 με συνολικό προϋπολογισμό €1.313.826 και
κατά 60% συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανάδοχος φορέας και συντονιστής του
Έργου είναι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, με συνεργαζόμενους φορείς το Τμήμα Περιβάλλοντος, τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Frederick
University και την εταιρεία Contact
Advertising Agency Ltd. Επίσης, αναφέρεται ότι μέσα από μια καλά οργανωμένη
εκστρατεία ενημέρωσης αναμένεται ότι το
Έργο θα προσεγγίσει το 90% των Κυπρίων πολιτών και το 25% των τουριστών

Τα καταστήματα Maison Marasil Cyprus
υποδέχονται τη νέα σεζόν με συλλογές που
αποπνέουν, όπως πάντα, μοναδικό στυλ
και εξαιρετική ποιότητα. Αυτό τον χειμώνα
τα αγαπημένα brands Marasil, Mandarino,
Sprint και Pierre Cardin έρχονται να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες των παιδιών κάθε
στιγμή της ημέρας με χαρούμενα stylish
outfits. Στην γκαρνταρόμπα των κοριτσιών
φέτος συναντάμε βελούδινα σετ και trendy
jeans που συνδυάζονται ιδανικά με ρομαντικά βολάν και glitter δερματίνες. Στα αγόρια παρουσιάζουμε vintage style ρούχα,
όπως το κλασικό μοντγκόμερι, πουκάμισα
με γεωμετρικά σχέδια και ανάγλυφα πλεκτά.
Όλες τις νέες συλλογές των brands Marasil,
Mandarino, Sprint και Pierre Cardin θα βρείτε στα καταστήματα Maison Marasil σε: Λεμεσσό, Λευκωσία, Πάφο και Λάρνακα. Για
επικοινωνία καλέστε στο 25711533.

TEZENIS
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Το νεανικό και αντισυμβατικό
πνεύμα της Tezenis είναι το κύριο
θέμα της νέας ψηφιακής καμπάνιας του brand, στην οποία πρωταγωνιστούν οι πιο δημοφιλείς
fashion influencers αυτή τη στιγμή
στον πλανήτη. Η glamorous Giulia
De Lellis, η trendsetter Maffashion,
η καλλιτέχνιδα Lola Indigo, η ηθοποιός Carolina Caravhola, η ροκ
τραγουδίστρια Rita Dakota και το
μοντέλο Stefanie Giesinger είναι
οι έξι υπέροχες influencers που η
62
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το Σχέδιο, η αίτηση και ο οδηγός για τη συμπλήρωσή του βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας στον
σύνδεσμο www.mlsi.gov.cy.

LIDL ΚΥΠροΥ
γΙορΤαΣΕ ΤηΝ ΠαγΚοΣΜΙα
ηΜΕρα ΔΙαΤροΦηΣ!

Στις 16 Οκτωβρίου, στην Κλειστή Αίθουσα
«Τάσος Παπαδόπουλος» - Ελευθερία στη
Λευκωσία, το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, η Lidl Κύπρου και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) ένωσαν τις δυνάμεις τους
για την πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, την ημέρα που ιδρύθηκε ο Food &
Agriculture Organization των Ηνωμένων
Εθνών, το 1945, η ανθρωπότητα γιορτάζει
την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, World
Food Day. Όπως όλες οι αντίστοιχες ημέρες εορτασμών, έτσι και η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής είναι μια αφορμή για περισυλλογή και δράση.

TOPSHOP – TOPMAN
Tezenis επέλεξε να ενώσει τις
δυνάμεις της. Η
κάθε μία ξεχωρίζει τόσο για τις
μοναδικές ικανότητες όσο και για
τα ταλέντα της. Κάθε ένα από τα
έξι πανέμορφα κορίτσια παρουσιάζει με το προσωπικό και μοναδικό του στυλ τη νέα σειρά εσωρούχων του brand, η οποία προορίζεται να γίνει το απόλυτο go-to του
ερχόμενου χειμώνα.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η νέα φοιτητική χρονιά ξεκίνησε με
τα καθιερωμένα, πλέον, Unifest και
το αγαπημένο μας brand TOPSHOP
– TOPMAN βρέθηκε εκεί. Xάρισε δώρα, προσέφερε υπηρεσίες
personal stylist και έδωσε εκπτωτικά κουπόνια μέχρι και 25% σε όλα
του τα προϊόντα. TOPSHOP και
TOPMAN έδωσαν το «παρών» τους
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας και έκαναν τα open days

ακόμα πιο ενδιαφέροντα για τους
φοιτητές. Στα καταστήματα έχουν ήδη
προστεθεί τα πασίγνωστα brands
Reebok, Champion, Skinny Dip και
Jovonna London. Οι φοιτητές έχουν
για όλο τον χρόνο 10% έκπτωση σε
όλα τα καταστήματα TOPSHOP –
TOPMAN σε Λευκωσία, Λεμεσό και
Λάρνακα.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ
ΓΑΜΟΥ
Ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου του
Μιχαλάκη και της Δέσποινας
από Άσσια και Συριανοχώρι
Μόρφου και τώρα στη Λάρνακα και η δ. Μαρία Ανδρέου
του Ανδρέα και της Δέσποινας από Αμμόχωστο και Καλοψίδα και τώρα στη Λάρνακα, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ
ΔΙΑΘΗΚΩΝ
Αρ. Αίτησης Διαχ.: 393/2019
Αναφορικά με την AMANDA
ELIZABETH CORT OVERTON, τέως
από το Ηνωμένο Βασίλειο
Aποβιώσασα
Αρ. Διαβ.: 532704994

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποίηση δια του παρόντος δίδεται ότι μετά την παρέλευση 8
(οκτώ) ημερών θα γίνει αίτηση
στον Πρωτοκολλητή Επικυρώσεως Διαθηκών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου δια τον διορισμό της κας Λίζας Λουκαΐδου Θεοφάνους από την Πάφο και της κας
Μαρίας Ραφαέλας Θεοφάνους από
την Πάφο ως Εκτελέστριες της Διαθήκης της AMANDA ELIZABETH
CORT OVERTON αποβιώσασας.
Λ. Λουκαΐδου Θεοφάνους
Δ.Ε.Π.Ε.

ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών
Αρ. Αίτησης: 752/19
Επί τοις αφορώσιν τον Αδάμο
Αχιλλεούδη τέως εκ Λευκωσίας
αποβιώσαντα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δίδεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης θα υποβληθεί στο Πρωτοκολλητείο Επικυρώσεως Διαθηκών
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αίτηση για την παραχώρηση στην κα Ελένη Αχιλλεούδη από
τη Λευκωσία, οδός Άθου 8, διαμ.
301, Αγ. Ομολογητές, του παραχωρητηρίου επικυρώσεως της διαθήκης του Αδάμου Αχιλλεούδη τέως
από τη Λευκωσία.
Ελένη Αχιλλεούδη
Εκτελεστής της διαθήκης

Η
εταιρεία
Furniture
Manufactures La Qualite
Ezac Ltd με αριθμό μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
233255/5/4332 ζητά να προσλάβει σκαλιστές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 25727150, Λεμεσός.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Η εταιρεία Μέλαθρον & Αναρρωτήριο ΕΥΒΟΥΛΗ ΛΤΔ με αριθμό μητρώου εργοδότη Κοινωνικών
Ασφαλίσεων 2249926/5/8730 ζητά
να προσλάβει
1) Νοσοκόμους
2) Φροντιστές
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να απευθύνονται στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λεμεσού στο τηλέφωνο 25827320.

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφεροµένων ότι ο Βίκτωρας Καρακετίδης, από Αλέξανδρου Παπάγου 35, διαμ. 104, Misha 10
court, 8027, 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.

Δωρεά βιολογικών προϊόντων
προς το Μακάρειο Νοσοκομείο
Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου στα πλαίσια της προσφοράς του προς το
κοινό θα δωρίσει σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, στο Μακάρειο Νοσοκομείο
κυπριακά βιολογικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη του.
Ως γνωστό τα βιολογικά τρόφιμα είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε χημικά
σκευάσματα, παράγονται μόνο με τη χρήση φιλικών μεθόδων προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Είναι τα ιδανικότερα τρόφιμα για παιδιά και εγκύους, καθώς και άτομα που
ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή. Παράγονται κάτω από αυστηρούς ελέγχους
τόσο από τις εταιρείες πιστοποίησης όσο και από τις αρμόδιες κυβερνητικές
υπηρεσίες.
Τα μέλη του Συνδέσμου μας θα προσφέρουν προς το Μακάρειο Νοσοκομείο τα
πιο κάτω προϊόντα:
-Φρέσκα βιολογικά λαχανικά και χόρτα εποχής
-Φρέσκα βιολογικά φρούτα εποχής
-Βιολογικό ψωμί
-Βιολογικά ελαιόλαδο
-Βιολογικά αυγά
-Βιολογικό τσάι
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος Χριστίνα Χριστοδούλου
Ο Γραμματέας Λούκας Σολωμού

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Προς όλα τα Μέλη του Συνδέσμου και Ενδιαφερόμενους για εγγραφή ως Μέλη
Καλείστε σε Γενική – Καταστατική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις
11 Δεκεμβρίου, 2019 και ώρα 18:00, στην Οδό Κωνσταντίνου Καλογερά 54,
Μέγαρο «ΘΕΤΙΣ», 3ος όροφος στη Λάρνακα (Δικηγορικό Γραφείο Αργυρού &
Κωνσταντίνου Δ.Ε.Π.Ε).
ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικαιροποίηση Καταστατικού, σύμφωνα με τον Νόμο που αναθεωρεί τους
περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997 και καταργεί τον
Περί Εγγραφής Λεσχών Νόμο, Ν.104(Ι)/ 2017.
2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

2. Στόχοι του Συνδέσμου
4. Οργανωτικά

ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας αδελφή και θεία,

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή
συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
1/Π/3990/2019
Πωλητής:
1) Gordian Holdings Limited, Στασίνου 51, 2002, Άγιος Δημήτριος,
Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία
Αγοραστής:
Νικολάου Παναγιώτη Έλενα, Αγίου
Νικολάου 23, 1040, Παναγιά, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 5/534
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.:
30/31W2/5/576/4
Είδος Ακινήτου: Χωράφι
Εμβαδό τ.μ.: 6290
Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία,
Δήμος Λατσιών, Άγιος Γεώργιος
Tοποθεσία: Ασπρολαξιές
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 5/24
Ποσό Πώλησης: €6.310,00
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 5/1049
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.:
30/39W2/5/1041/4
Είδος Ακινήτου: Χωράφι
Εμβαδό τ.μ.: 7609
Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία,
Δήμος Λατσιών, Άγιος Γεώργιος
Tοποθεσία: Ασπροπαμπούλια
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 5/24
Ποσό Πώλησης: €7.360,00
ΣΗΜ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
3/Π/1079/2019
Πωλητής:
1) Quails Farm GS Ltd, Τ.Θ. 33172,
5311, Παραλίμνι
2) Savvides & Christodoulou Leisure
Developments Limited, Σόλωνος 30,
5281, Δήμος Παραλιμνίου, Αμμόχωστος
3) Y & A Christodoulou Properties
Limited, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 14,
Τ.Θ. 6050, Λάρνακα, Τ.Θ. 33172,
5311, Παραλίμνι
Αγοραστής:
Σουπρούνοβα Σβετλάνα, Ναυαρίνου
8, διαμ. 13, 5290, Δήμος Παραλιμνίου, Αμμόχωστος
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/20288
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2292-380/6/703/7
Είδος Ακινήτου: Χωράφι
Yποϊδιοκτησίες: Υπάρχουν κτίρια που
δεν αναφέρονται στην εγγραφή (3/
ΕΣ/489/2018)
Εμβαδό τ.μ.: 102
Γεωγραφική Περιοχή: Αμμόχωστος,
Δήμος Παραλιμνίου
Tοποθεσία: Καμαρούδι Λαξιάς
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 39/1000
Ποσό Πώλησης: €947,00
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/20287
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2292-380/6/874/7
Είδος Ακινήτου: Χωράφι
Yποϊδιοκτησίες: Υπάρχουν κτίρια που
δεν αναφέρονται στην εγγραφή (3/
ΕΣ/35036/1980)
Εμβαδό τ.μ.: 4208
Γεωγραφική Περιοχή: Αμμόχωστος,
Δήμος Παραλιμνίου
Tοποθεσία: Καμαρούδι της Λαξιάς
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 99/10000
Ποσό Πώλησης: €39.053,00
ΣΗΜ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

5. Εκδηλώσεις
6. Διάφορα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.7 Της ΕΝΤΟΛΗΣ
2/2006

Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της
Εντολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών, με την παρούσα γνωστοποιείται
ότι η BIOLAND PROJECT 69 LTD, προτίθεται να υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας για τη χορήγηση
πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο 329, Φ/Σχ:
2-242-352, στην τοποθεσία Τζιμιές του
Δήμου/Κοινοτικού Συμβουλίου Αναφωτίδας της Επαρχίας Λάρνακας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν να ληφθούν από τα Γραφεία της
Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν
στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας υιό και αδελφό

Τρόοδος, μπροστά στα μάτια μας,
αλλά πόσο το ξέρουμε;
Η σημαντικότητα του Τροόδους, τόσο σε επίπεδο φυσικών αξιών
όσο και σε επίπεδο οικοσυστημικών υπηρεσιών, δεν έχει προβληθεί μέχρι σήμερα οργανωμένα, με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως αναγνωρισμένη από τον μέσο άνθρωπο. Το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση Φυσικών Αξιών και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών» (iLIFE-TROODOS) μάς προσφέρει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα, της σε βάθος γνώσης και ταυτόχρονα ενημέρωσης των πολιτών. Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί πως η αντίληψη πολλών συμπολιτών μας για τη σημασία και το ρόλο του Δικτύου Natura 2000 δεν είναι ξεκάθαρη, πάσχει από παρερμηνείες ή ακόμα και στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και
σήμερα μια αρνητική στάση προς αυτό. Αυτά, και όχι μόνο αυτά,
αποτελούν τους κυριότερους λόγους για τους οποίους υλοποιείται σήμερα το έργο iLIFE-TROODOS. Έχουν ήδη γίνει πολλά βήματα και ενέργειες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που δίνει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Στην πραγματικότητα πρέπει όλοι στην Κύπρο να συνειδητοποιήσουμε πως η προστασία του
Τροόδους είναι προσωπική υπόθεση του καθενός.

ΚΩΣΤΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
από τα Λύμπια
που απεβίωσε χθες Δευτέρα 11.11.2019 σε ηλικία 35 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 12.11.2019 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου στα Λύμπια και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του
όπως παραστούν.
				
Οι τεθλιμμένοι:
Οι γονείς: Κακουλλής και Ζωή Νικολάου
Τα αδέλφια: Μαρία και Σταύρος
Οι νονοί: Παντελής και Άννα Παντελή
και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για την Εκκλησία
Λυμπιών και για τον ΠΑΣΥΚΑΦ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, θυγατέρα και αδελφή

ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΜΑ

από την Αμμόχωστο, τέως κάτοικο Δρομολαξιάς

ΜΕΜΝΙΑ ΤΖΙΑΚΟΥΡΑ
από τον Άγιο Μέμνονα Αμμοχώστου,
κάτοικο Λευκωσίας
που πέθανε το Σάββατο 9/11 σε ηλικία 69 ετών, κηδεύουμε
αύριο Τετάρτη 13/11 από τον Ιερό Ναό Της Tου Θεού Σοφίας
στο Στρόβολο στις 3: μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
της να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις
2: μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Στροβόλου.
Οι τεθλιμμένοι:
Τα αδέλφια: Μαρία και Ανδρέας Ορφανίδης
Δημήτρης και Ελευθερία Τζιακούρα
Σωτήρης και Τούλα Τζιακούρα
Γιόλα Τζιακούρα
Τα ανίψια και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

απο τα Πυργά Αμμοχώστου, τέως κάτοικο Λιοπετρίου

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 σε ηλικία 72 ετών,
κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 3:00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης στο Λιοπέτρι και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Τέκνα: Κυριάκος Τσιακκούρμας
Μιχάλης Τσιακκούρμας
Εύα Κερμανού
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
που απεβίωσε την Κυριακή 10.11.2019 σε ηλικία 36 ετών, κηδεύουμε
σήμερα Τρίτη 12.11.2019 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως
παραστούν.
Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Δρομολαξιάς.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2.30 μ.μ.
				
Οι τεθλιμμένοι:
Θυγατέρα, γονείς, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για την οικογένεια.

OK!

δωρεαν με τη «ΣημερΙνη» τηΣ ΚΥρΙαΚηΣ

εΚδΟΣη ΚΥΠρΟΥ•τεΥΧΟΣ 614•01 δεΚεμΒρΙΟΥ 2019•2,90€

FIRst FOR CELEBRItY NEWs

CYPRUS EATING AWARDS 2019

15 ΧρΟνΙα
ΓαΣτρΟνΟμΙΚηΣ
εμΠεΙρΙαΣ

«ΣΠαΣε τη ΣΙωΠη…»

ΓΥναΙΚεΙα ΣΥμμαΧΙα
Κατα τηΣ ΒΙαΣ

ΜΑΡΙΑΜ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

εΛενη ΦΟΥρεΪρα

εΣτεΙΛε τΟ δΙΚΟ
τηΣ μηνΥμα
Κατα τΟΥ BULLYING

«ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΧΟΥΜΕ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΧΗΜΕΙΑ»

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ - ΘΑΥΜΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΚΑΙ ΚΛΕΒΕΙ
ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ «ΓΑΛΑΤΕΙΑ»

αγορα

ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

ΝΕΟ EAU DE TOILETTE

#

ΜΕ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ

Η

νέα πρόταση της APIVITA για την απόλυτη εμπειρία ευεξίας και αναζωογόνησης εμπνέεται από το ίδιο της το DNA,
το μέλι, ακούει στο όνομα BEE MY HONEY και
είναι ένα νέο άρωμα που αποτελεί φόρο τιμής
σε όλα εκείνα τα εικονικά αρώματα που ξυπνάνε τις αναμνήσεις μας! Όλες οι αρωματικές
νότες αναμειγνύονται αρμονικά, συνδυάζοντας

Τ

μια floral αίσθηση με ένα μοντέρνο & εθιστικό τελείωμα μελιού. Το ίδιο το όνομά του περιέχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό, ένα παιχνίδι
με τα σύμβολα και τις λέξεις. Η λέξη ΗΟΝΕΥ
δεν έχει γραφτεί με τυχαίο τρόπο πάνω στο λιτό
μπουκάλι: ξεχωρίζει η κατάληξη ΕΥ, μια λέξη
που είναι στενά συνδεδεμένη με την αρμονία
(«ευ ζην»), την ομορφιά και την αειφορία. Έτσι,

BUrgEr KIng
ΠαροΥΣΙαζοΥΝ Το Rebel
WhoppeR

ΕΘΝΙΚο ΔαΣΙΚο ΠαρΚο
ΤροοΔοΥΣ

γΙαΤΙ Το ΤροοΔοΣ ΕΙΝαΙ
ΣΤη ΦΥΣη ΜαΣ

Όταν πριν από λίγα χρόνια ξεκινούσε το
πρόγραμμα «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση Φυσικών Αξιών και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών» (iLIFETROODOS),
κανείς δεν φανταζόταν πόση δουλειά και
σε πόσο μεγάλο βάθος θα μπορούσε να
επιτευχθεί σε τόσο σχετικά σύντομο διάστημα. Η οροσειρά του Τροόδους είναι
ένα μοναδικό σύμπλεγμα γεωτόπων και οικοσυστημάτων, που φιλοξενούν ενδημικά
και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Το Τρόοδος αποτελείται από ένα μοναδικό γεωλογικό υπόστρωμα, όπου φιλοξενείται ο μεγαλύτερος όγκος υψηλών δασών του νησιού, έχοντας έτσι ρόλο ζωτικό
για την Κύπρο και τους κατοίκους της.

Τα Burger King Κύπρου παρουσιάζουν το
Rebel Whopper, το πρώτο Whopper από
100% φυτικά συστατικά. Η παρουσία του
Rebel Whopper γίνεται ταυτόχρονα στην Ευρώπη σε 25 χώρες και σε περισσότερα από
2.500 εστιατόρια. Το Rebel Whopper είναι το μεγαλύτερο ταυτόχρονο λανσάρισμα
προϊόντος στην ιστορία του Burger King,
κατατάσσοντάς τα Burger King τη μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων, τα οποία θα προσφέρουν φυτικά Burger σε όλη την Ευρώπη.
Το επιτυχημένο λανσάρισμα στην Αμερική
έκανε τη φήμη του Rebel Whopper να φτάσει μέχρι την Ευρώπη και το κοινό να ζητά
δικαιωματικά το Rebel Whopper να είναι
διαθέσιμο στις επιλογές του όταν επισκέπτονται τα Burger King. Ζουμερό, ψημένο στη
σχάρα φυτικό Burger, με φρεσκοκομμένη
ντομάτα, δροσερό μαρούλι, μαγιονέζα, κέτσαπ, πίκλες και ροδέλες κρεμμυδιού ανάμεσα σε αφράτο σουσαμένιο ψωμί. Αυτό είναι
το Rebel Whopper! Ψήνεται στη σχάρα σε
αληθινή φλόγα, όπως ακριβώς και το θρυλικό Whopper.

οΜΙΛοΣ «ΛΕΠΤοΣ»
ΡώσΟΙ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ
ΔΗΜΟσΙΟγΡΑΦΟΙ
ΕΠΙσΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
Μετά από πρόσκληση της
«Henley and Partners» και
του Ομίλου «ΛΕΠΤΟσ» έφθασε στην Κύπρο πολυμελής
ομάδα σημαντικών Ρώσων και
Ουκρανών δημοσιογράφων
από μεγάλα πολιτικά, οικονομικά και τουριστικά μέσα ενημέρωσης και των δύο χωρών.
Κατά τη διάρκεια της παραμο62

χαρίζει ένα μήνυμα αισιοδοξίας
και μια κρυφή υπόσχεση: ζήσε όμορφα, μάθε και δημιούργησε κάτι νέο, μίλα και διάδωσε τις εμπειρίες σου, μέσα από ένα ταξίδι στις αναμνήσεις
και στον κόσμο του BEE MY HONEY!

lIDl ΚΥΠροΥ
αΥΤα Τα ΧρΙΣΤοΥγΕΝΝα
ΧαρΙζΕΙ αγαΠη

Μία τρυφερή γιορτινή ταινία μεταφέρει το
μήνυμα αγάπης των Χριστουγέννων μέσα
από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας της Lidl Κύπρου είναι ένα μικρό αγόρι το οποίο γράφει γράμμα στον Άγιο Βασίλη περιγράφοντας με
ειλικρίνεια και αθωότητα τις ζαβολιές και
τα «φάουλ» που έκανε τη χρονιά που πέρασε, ενώ εξομολογείται πως περιμένει με
ανυπομονησία τις αγαπημένες του γιορτινές λιχουδιές. Ο μικρός μας φίλος γνωρίζει ότι «η διατροφή δεν είναι παιχνίδι»,
όπως γνωρίζει και ότι «Χριστούγεννα είναι,
όλο και κάτι παραπάνω θα φάμε όλοι».
Μάθετε περισσότερα στο: www.lidl.com.
cy, Facebook: lidlcy, Twitter: Lidl_Cyprus_,
Ιnstagram.com/lidl_cyprus.

RITZ

νής τους, οι δημοσιογράφοι
επισκέφθηκαν τα αναπτυξιακά
έργα του Ομίλου «ΛΕΠΤΟσ»
στην Πάφο και τη Λεμεσό, το
Πανεπιστήμιο Νεάπολης της
Πάφου, το Ιατρικό Κέντρο ΙΑσΙσ, καθώς και τα ξενοδοχεία
και τα τουριστικά θέρετρα του
Ομίλου.

ΤΑ ΠΙΟ ΝΟσΤΙΜΑ
ΚΑΙ ΑΦΡΑΤΑ ΚΡΑΚΕΡ ΕΙΝΑΙ ΕΔώ!
Τα διάσημα κράκερς Ritz τώρα και στην Κύπρο!
Αφράτα, βουτυρένια, τραγανά και
φτιαγμένα με τα πιο αγνά συστατικά. Τα νέα αλμυρά κράκερς Ritz
είναι ψημένα στον φούρνο, έχουν
μοναδική γεύση και υφή που λιώνει
στο στόμα. Μπορείς να τα απολαύσεις μόνα τους, σαν βάση για να
αλείψεις πάνω τους ό,τι σου αρέ-

σει, βουτηγμένα σε ντιπ ή σε πιατέλες με αλλαντικά και τυριά! Το τέλειο σνακ για να προσθέσεις πλούσια γεύση στις βραδιές με την οικογένεια και την παρέα! Θα τα βρεις
σε πρακτική συσκευασία των 200
γρ. ή σε συσκευασία με 6 ξεχωριστά σακουλάκια, για να τα παίρνεις
μαζί σου παντού! Τα Ritz διαχειρίζεται η Tryfon Tseriotis LTD.

