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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το Τμήμα Νέων Ερυθρού Σταυρού Πάφου
και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
διοργάνωσαν διάλεξη την Πέμπτη 11
Απριλίου 2013 με στόχο την οικονομική
ενίσχυση του Τμήματος Νέων Ερυθρού
Σταυρού Πάφου. Εισηγήτρια ήταν η Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου, Δρα Παναγιώτα Κενδέου η οποία
ανέπτυξε το θέμα των Δυσκολιών Κατανόη-

σης Κειμένων. Η Δρα Κενδέου παρουσία-
σε τα βασικά μοντέλα αναγνώρισης λέξε-
ων (εικονική αναγνώριση της λέξης και φω-
νολογική κωδικοποίηση), τα βασικά θεωρη-
τικά μοντέλα αναγνωστικής κατανόησης, οι
βασικές δυσκολίες ανάγνωσης και κατα-
νόησης με έμφαση στη δυσλεξία, όπως
και πρακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης
αυτών των δυσκολιών στο σχολείο και στο
σπίτι.

Ενημέρωση κοινού 
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμε-
σού ανακοινώνει ότι σήμερα 22 Απρι-
λίου 2013, από τις 7.00 π.μ. μέχρι τις
4.00 μ.μ. περίπου, θα γίνει διακοπή
παροχής νερού στην περιοχή του Δή-
μου Γερμασόγειας. Θα επηρεαστούν
τα υποστατικά που βρίσκονται νότια
του υπεραστικού δρόμου μέχρι την πα-
ραλιακή οδό, καθώς και η περιοχή
"Καλόγεροι". Η πιο πάνω διακοπή εί-
ναι αναγκαία λόγω βελτιωτικών έργων.
Το Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για την όσο το δυνα-
τό λιγότερη ταλαιπωρία προς τους κα-
ταναλωτές του.

Εκδήλωση 
Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του
Πανεπιστημίου Frederick σας προσκαλεί
σε εκδήλωση με θέμα: «Το Πρόσωπο
της Κλιματικής Αλλαγής» που θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου
και ώρα 18:00στην Αίθουσα Τελετών
«Τάσσος Παπαδόπουλος» του Πανεπι-
στημίου Frederickστη Λευκωσία (Γιάννη
Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα). Η εκ-
δήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια
της Μέρας της Γης.

Πρόσκληση 
Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοι-
νωνίας, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 και η Βι-
βλιογραφική Εταιρεία Κύπρου, σας
προσκαλούν στην παρουσίαση του βι-
βλίου του Καθηγητή Ανδρέα Κλ. Σοφο-
κλέους «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-
59 στον Κυπριακό Τύπο: Τόμος Α': Οι
εφημερίδες Αλήθεια και Κύπρος». Η
παρουσίαση θα γίνει από τον φιλόλο-
γο και κριτικό τέχνης και λογοτεχνίας
Ανδρέα Χατζηθωμά, σήμερα Δευτέρα,
22 Απριλίου 2013, στις 7:30μ.μ. στην
αίθουσα Ηρώων του Συμβουλίου Ιστο-
ρικής Μνήμης Αγώνα της ΕΟΚΑ, στην
οδό Προδρόμου 40 στο Στρόβολο.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι μαθητές της
Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στη διοργάνω-
ση εκδήλωσης  φόρου τιμής στους ήρωες
του Κυπριακού Έπους, για να τιμήσουν την
Κυπριακή Νεολαία που έπεσε μαχόμενη
για την ελευθερία της πατρίδας, κατά τη
διάρκεια του Κυπριακού Απελευθερωτικού
Αγώνα 1955-1959 ενάντια στη βρετανική
αποικιοκρατία. Η φετινή εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε  την Τετάρτη 17 Απριλίου
2013 στις 8.00 το βράδυ, στην Αίθουσα
Τελετών του ΑΠΘ υπό τον τίτλο δύο στί-
χων του Γιάννη Ρίτσου, «Μικρός λαός και
πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια». Στην
προσπάθειά τους αυτή, ο τραγουδιστής
Βασίλης Καρράς ένωσε τη φωνή του με τη
φωνή των μαθητών της Θεσσαλονίκης,  σε

ανέκδοτα τραγούδια, αφιερωμένα στο Κυ-
πριακό Έπος, που έχουν γραφτεί από τον
Γιώργο Πηλιανίδη και μελοποιηθεί από τον
Μίλτο Ιωαννίδη, παλιό μαθητή του 27ου
ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση διοργα-
νώθηκε από την Ομοσπονδία Κυπριακών
Οργανώσεων Ελλάδας, την Ένωση Κυ-
πρίων Βόρειας Ελλάδας, την Κυπριακή
Εστία Βορείου Ελλάδος και το Γενικό
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και με
τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του
Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής  
«1η Απριλίου 1955»

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: 
Διάλεξη για στήριξη του Τμήματος 
Νέων Ερυθρού Σταυρού Πάφου
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Το   Υπουργείο Συγκοινωνιών & ΄Εργων  (Τμήμα Δημοσίων
΄Εργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού)  ζητά προ-
σφορές  για το καθάρισμα της κεντρικής νησίδας του Αυτοκινη-
τόδρομου Λεμεσού - Λευκωσίας.
Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στα Δημόσια ́ Εργα Λεμεσού,
μέχρι τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 17/5/2013.
΄Οσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να αποταθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων
΄Εργων από όπου μπορούν να παίρνουν τα έγγραφα του Συμβο-
λαίου. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι
ότι εγώ ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ με αρ. Δ.Τ. 641906 από Άχνα προ-
τίθεμαι να υποβάλω αίτηση προς την
Αρχή Αδειών για χορήγηση άδειας Με-
ταφορέα «Β» για ένα φορτηγό όχημα
τύπου LORRY (ΕΝΙΑΙΟΝ) μικτού βάρους
18.000 κιλά για εξυπηρέτηση των
αναγκών της επιχείρησής μου ως γεωρ-
γός.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να με-
ταφέρω από τις αποθήκες μου στην
Άχνα προς όλη την Κύπρο γεωργικά
προϊόντα.
Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημε-
ρών από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσης ανακοίνωσης με τα σχε-
τικά δικαιολογικά στα Επαρχιακά Γρα-
φεία του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών.

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι η REDA MOHAMED
MOGHED AMIN από Λιμνιών 4,
διαμ. 203, συνοικισμός Κόκκινες
Λάρνακα υπέβαλε στον Υπουργό
εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127)
για πολιτογράφησή της ως Κύπρια
πολίτιδα. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη
πολιτογράφηση, καλείται να απο-
στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών
στη Λευκωσία, γραπτή και υπο-
γεγγραμμένη έκθεση των γεγονό-
των».

ENOIKIAZETAI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

• Μοντέρνο διαμέρισμα 1ος υπνοδωμα-
τίου, Αγλαντζιάς (Σατυρικό Θέατρο), 370
ευρώ.
• Διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων, κ/θ, air/c,
έναντι δημοτικού Λυκαβητού, 390 ευρώ
• Διαμέρισμα 1ος υπνοδωματίου επιπλω-
μένου (2 χρονών), Μακεδονίτισσα, 300
ευρώ
• Κατοικία 4ων υπνοδωματίων μοντέρνα,
τύπου, πάνω – κάτω, Αμερικάνικο ραδιο-
σταθμό, Έγκωμη, 1250 ευρώ
Μονοκατοικία πολυτελείας, 3 υπνοδωμα-
τίων + γραφείο επί Ελαιώνος, Στρόβολος,
800 ευρώ
ΝΕΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τηλ.: 22374615
(Α.Μ.: 291, Α.Α.: 238)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1)
των περί Πολεοδομίας και Χωροτα-
ξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με
την παρούσα γνωστοποιείται ότι η
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Πέγειας
προτίθεται να υποβάλει αίτηση στο
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμή-
ματος Πλεοδομίας για τη χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκ-
κλιση των προνοιών της Δήλωσης
Πολιτικής για την ανέγερση εστιατο-
ρίου.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.
221 + 401, Φ/Σχ. 34/63 + 44/7 στην
περιοχή του Δήμου Πέγειας. Η πα-
ρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται
η αίτηση αφορά την ανέγερση
εστιατορίου.
Περισσότερες πληροφορίες  είναι
δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία
της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις
εργάσιμες ώρες και ημέρες. Έγγρα-
φες παραστάσεις είναι δυνατό να
υποβληθούν στην Πολεοδομική
Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός
από τη δημοσίευση της παρούσας
ειδοποίησης.
Νεόφυτος Μ. Ακουρσιώτης
Δήμαρχος Πέγειας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Η οικογένεια της Έλενας Κουπή
από το Κίτι με δύο παιδιά ηλι-
κίας 3 και 6 χρονών, ζητά να ερ-
γοδοτήσει οικιακή βοηθό που
θα μείνει στο σπίτι, θα κάνει
όλες τις οικιακές δουλειές, πλύ-
σιμο, σιδέρωμα, μαγείρεμα και
να προσέχει τα παιδιά. Μισθός
331 ευρώ μηνιαίως, άδεια δια-
κοπών, διαμονή, διατροφή, κοι-
νωνικές ασφαλίσεις και
ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. Για πληροφορίες
αποτείνεστε στο Ιδιωτικό γρα-
φείο εξευρέσεως εργασίας Σ.Χ.
Σωτηρίου Υπηρεσίες Λτδ, τηλ.
24531733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Η οικογένεια της Αννίτας Χαλλουμή από τα Λατσιά, ζητά να εργοδο-
τήσει οικιακή βοηθό που θα διαμένει εντός της οικίας της και θα έχει
την ευθύνη γενικής καθαριότητας του σπιτιού, του κήπου όπως και τη
φροντίδα των παιδιών. Έχει δύο παιδιά 8 και 4 χρονών. Θα της παρέ-
χεται δωρεάν διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
κοινωνικές ασφαλίσεις. Μισθός 331 ευρώ μηνιαίως καθαρά. Οι εν-
διαφερόμενοι να αποτείνονται στο Ιδιωτικό Γραφείο Εξευρέσεως Ερ-
γασίας Κώστας Γεωργίου τηλ. 22751072 και 99681155.


