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«Η αγάπη μοιράζεται με ένα μπισκότο» από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ
και το Ronald McDonald House Charities® Κύπρου

14ος ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ
Η φαρμακοβιομηχανία Medochemie στo πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, στηρίζει δυναμικά τον
ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ και καθίσταται χορηγός
και ονοματοδότης του αγώνα δρόμου 5ΚΜ City Race.
Ο διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie, κ. Νίκος
Χρηστίδης, εξαγγέλλοντας τη συΗ Medochemie
νεργασία της εταιρείας με τον
χορηγός του αγώνα ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ,
5ΚΜ City Race
εξέφρασε την ικανοποίησή του
και διαβεβαίωσε τους διοργανωτές ότι η αρωγή θα είναι διαχρονική.
Η Medochemie, υπογράμμισε ο κ. Χρηστίδης, στηρίζει
έμπρακτα προσπάθειες που προωθούν τον αθλητισμό και
τις δραστηριότητές του ως θετικό πρότυπο ζωής, ιδιαίτερα για τους νέους, αλλά και για την υγιή ανάπτυξη της
κοινωνίας μας. Ο αθλητισμός, τόνισε, αποτελεί διαχρονική
αξία και δημιουργική απασχόληση για μικρούς και μεγάλους. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, η σημασία
του αθλητισμού είναι μεγάλη, επεσήμανε ο κ. Χρηστίδης,
καθώς στοχεύει στη συστηματική σωματική καλλιέργεια,
στην πνευματική και ηθική ανάπτυξη και στην κοινωνικοποίηση.
Ο Medochemie 5ΚΜ ατομικός αγώνας δρόμου απευθύνεται σε όλους, ενώ αποτελεί ιδανική διαδρομή για νέους
δρομείς που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία και την πρόκληση, να δοκιμάσουν τα όρια και τις αντοχές τους.
Ο Aγώνας Δρόμου Medochemie 5ΚΜ City Race θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, στις 8:10 π.μ. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί
στο δυτικό μέρος του Μόλου Λεμεσού.
Για πληροφορίες και εγγραφές: www.limassolmarathon.
com

ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΣ: 1102/2019
Αναφορικά με την Εταιρεία CO.B.S. COMPANY LIMITED,
HE 56005
και
Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με την Αίτηση των κ.κ. Ανδρέας Γ. Δανός & Σία
Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λευκωσία, για διάλυση της πιο πάνω
αναφερόμενης εταιρείας
Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι καταχωρήθηκε στις
20.12.2019 αίτηση από τους Ανδρέας Γ. Δανός & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
από τη Λευκωσία, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης της εταιρείας CO.B.S. COMPANY
LIMITED, HE 56005.
Δίνεται περαιτέρω ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση ορίστηκε για
ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις
06.05.2020 και ώρα 9:00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της ρηθείσας εταιρείας επιθυμεί να υποβάλει ένσταση
στην αίτηση για διάλυση ή να υποστηρίξει την αίτηση μπορεί να
παρουσιαστεί κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα αυτοπροσώπως ή διά του δικηγόρου του.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον υπογράφοντα σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της ρηθείσας εταιρείας που επιθυμεί να λάβει τέτοιο αντίγραφο επί πληρωμή του νενομισμένου τέλους.
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αιτητές
Λεωφ. Βύρωνος 36,
Nicosia Tower Centre, 7ος όροφος
Γραφείο 703, Λευκωσία
Τηλ. 22677878
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω
αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους του αιτητή γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσής του αυτής. Η ειδοποίηση πρέπει να
αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου
την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους όχι
πιο αργά από τις 05.05.2020 (μία ημέρα πριν την ημερομηνία ακρόασης της αίτησης).

Την κοινή τους ενέργεια παρουσίασαν, χθες Πέμπτη 30/01/2020, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ronald McDonald House
Charities® Κύπρου. Πρόκειται για την
εκστρατεία με τίτλο «Η αγάπη μοιράζεται με ένα μπισκότο», στόχος της οποίας
είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την

Εκστρατεία οικονομικής
ενίσχυσης της ανέγερσης
του 1ου Ronald McDonald
House® στην Κύπρο
ενίσχυση του έργου της ανέγερσης του
1ου Ronald McDonald House® στην
Κύπρο.
Μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου, σε
όλα τα ταμεία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και στα ταμεία των εστιατορίων
McDonald’s θα διατίθενται έναντι €2
μπισκότα αγάπης, τα οποία έφτιαξαν
αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκστρατεία τα ζαχαροπλαστεία New York
Sweets.
Το 1ο Ronald McDonald House® θα
αποτελείται από 15 συνολικά δωμάτια
που θα φιλοξενούν δωρεάν οικογένειες παιδιών, τα οποία νοσηλεύονται στο
Μακάρειο Νοσοκομείο και σε άλλα νοσηλευτήρια της πρωτεύουσας. Ο ξενώνας θα ανεγερθεί πλησίον του Μακάρειου Νοσοκομείου στη Λευκωσία και θα
λειτουργεί βάσει διεθνών προτύπων.

Σκοπός είναι οι οικογένειες που
αντιμετωπίζουν περιστατικά παιδικών
ασθενειών να παραμένουν ενωμένες
και όλα τα μέλη να βρίσκονται στο πλάι
του πάσχοντος παιδιού, ώστε να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνο του σε αυτό τον
αγώνα.
Υπογραμμίζοντας την ανάγκη των
παιδιών αυτών να έχουν τους γονείς
τους στο πλευρό τους, η Assistant
Marketing Manager των Υπεραγορών
ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Νατάσα Κωνσταντινίδου,
ανέφερε: «Το σημαντικότερο για τους
μικρούς μαχητές είναι να νιώθουν την
παρουσία των γονιών τους, να ξέρουν
ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να τους
δουν, να τους αγγίξουν, να πάρουν μια

τρυφερή αγκαλιά ή ένα χάδι τους».
«Όσοι είναι γονείς, μπορούν να αντιληφθούν πόσο σκληρό είναι για ένα
παιδί, αλλά και για την ίδια την οικογένεια να αναγκαστεί να βρεθεί ο ένας
μακριά από τον άλλο, λόγω ασθένειας»,
τόνισε η Organizational Leader του
Ronald McDonald House Charities®
Κύπρου, Άντρη Πέντα, καλώντας τον
κόσμο να στηρίξει την ενέργεια.
Εκ μέρους της McDonald’s Κύπρου,
η επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας, Κατερίνα Ανδρέου, δήλωσε ότι η
εταιρεία παραμένει σταθερά δίπλα στον
άνθρωπο, δίπλα στα παιδιά που νοσηλεύονται και δίπλα στις οικογένειές
τους, με αγάπη και σεβασμό.

Το έργο iLIFE-TROODOS στο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αδειούχων Ξεναγών
Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020 το Ετήσιο Επιμορφωτικό
Σεμινάριο Αδειούχων Ξεναγών στο
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στη
Λευκωσία. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού
και τον Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου.
Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 250 ξεναγοί. Στόχος του
εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των
ξεναγών γύρω από τα νέα δεδομένα στην ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας και τα έργα προστασίας και
συντήρησης Μνημείων Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, καθώς και η ανάδειξη της κινηματογραφικής τέχνης και

των θεατρικών δρώμενων, ως στοιχεία
εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για την υλοποίηση του έργου iLIFETROODOS και ειδικότερα για τις δύο
εφαρμογές για έξυπνες συσκευές που

δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και σχετίζονται με την ενημέρωση
και την ψυχαγωγία των επισκεπτών
στο Τρόοδος.
Το έργο iLIFE-TROODOS συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται
από το Τμήμα Δασών, τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Περιβάλλοντος
και την εταιρεία Contact Advertising
Agency Ltd.
Περισσότερες πληροφορίες για
το έργο iLIFE-TROODOS στο www.
ilifetroodos.eu
Τρόοδος. Είναι στη Φύση μας!

(Y.E. 05.33.034.003.061)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Επειδή ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το εδάφιο (1) του άρθρου 38
του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εξέδωσε Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 5177 και ημερομηνία 9/8/2019, ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 272/2019 με το οποίο κηρύσσονται ως διατηρητέες οικοδομές, ομάδες οικοδομών/
περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στους Δήμους Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Στροβόλου, Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου και σε Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, οι οποίες θεωρούνται ως
ειδικού αρχιτεκτονικού/ ιστορικού/ κοινωνικού χαρακτήρα, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι στο σχετικό
Διάταγμα περιλαμβάνονται και οι πιο κάτω οικοδομές οι ιδιοκτήτες των οποίων, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής, δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθούν ώστε να τους δοθεί το Διάταγμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ
A/A
Φ/Σχ.
Αρ. τεμαχίου
Ενορία/
Πόλη/
Όνομα Ιδιοκτήτη
			
Τμήμα/
Χωριό
			
Τοποθεσία
1 21/460608
157
Άγιος Ιωάννης
Λευκωσία
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
2 21/470402
96
Παναγιά/2
Λευκωσία
Rigorous Advisors Ltd
3 21/1012V03
249
Χρυσελεούσα
Στρόβολος
Lambon David Anthony
4 40/1108V01
496
Μέσα στο χωριό
Λύμπια
Ανδρέας Σκουλιάς
5 21/1244V01
301
Μέσα στο χωριό
Μάμμαρι
Ειρήνη Τοφίδου
6 37/1422V05
1531 Μέσα στο χωριό
Μουτουλλάς
Σωκράτης Ιωαννίδης
7 39/03		
Πετράτης
Πέρα Ορεινής
Γεφύρι
8 54/580503
652
Καθολική/7
Λεμεσός
Νίκος Οικονόμου
9 46/5322V01
259
Μέσα στο χωριό
Άρσός
Άνθιμος Σεργίδης
10 55/4302V01
290
Μέσα στο χωριό
Καλαβασός
Χαράλαμπος Χαραλάμπους
					
Θεόδωρος Χαραλάμπους
11 35/6132V01
137
Μέσα στο χωριό
Κάθηκας
Ελένη Τούρβα
					
Καιτούλλα Νικοτσάρα
Υπουργείο Εσωτερικών
30 Ιανουαρίου 2020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η ROWENNA JONES MAIN
– IMAGE SPA με Α.Μ.Ε.
2090167/3/9602 ζητά να
προσλάβει 1 άτομο μασέρ
(Thai masseurs). Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο γραφείο εργασίας Αμμο/στου στο τηλ.
23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία CAVO MARIS
BEACH HOTEL L.T.D –
CAVO MARIS HOTEL με
Α.Μ.Ε.
196444/3/5510
ζητά να προσλάβει 2 άτομα
λειτουργούς ψυχαγωγίας.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο γραφείο εργασίας Αμμο/στου
στο τηλ. 23812052.

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

