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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η δική τους τσέπη
είναι πάντα γεμάτη
Όλα αυτά που ακούονται τις τελευταίες
μέρες για την καταστροφή των τραπεζών
και της οικονομίας αλλά και τα υπόλοιπα
για τη σωρεία σκανδάλων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραπέμπουν ξανά σε ένα ξεχασμένο θέμα: Στο σωστό πόθεν έσχες. Στη
διαφάνεια που πρέπει να διακρίνει τη
δημόσια ζωή και όλους που έχουν σχέση
με αυτή.
Αναγνώστης του «Φ», σχολιάζοντας
άρθρο μου αναφορικά με όσα έχουν καταγραφεί με αφορμή την παρουσία του
πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας,
Αθ. Ορφανίδη, στη
Βουλή, εύστοχα σηΤου Πανίκου
μειώνει τα εξής: «Το
Χαραλάμπους
‘’παράδοξο’’ είναι,
ότι αυτοί που διαφεντεύουν και καταστρέφουν τις ζωές
μας, είτε από ανικανότητα και ανεπάρΟ κόσμος
κεια είτε από ευθυνα γυρίσει
νοφοβία και αδιαφοανάποδα
ρία είτε σκόπιμα, η
δική τους τσέπη είναι πάντα γεμάτη, οι
απόγονοι τους εξασφαλισμένοι, οι κινήσεις τους μελετημένες και πάντα προς όφελός τους! Η αποτυχία τους αφορά πάντα στα κοινά. Στα
προσωπικά τους οικονομικά θωρακίζουν
το παράλληλο ανέμελο σύμπαν τους, ο
κόσμος να γυρίσει ανάποδα! Γι’ αυτό το
“πόθεν και πόσα έσχες”, επιβάλλεται για
όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και
κατέχουν θέσεις-κλειδιά».
Διότι, όπως αναφέρει ένας άλλος αναγνώστης, δεν είναι τυχαία που δόθηκε
στη Λαϊκή Τράπεζα κρατική βοήθεια €1,8
δισ., ενώ ήταν μία τράπεζα υπό κατάρρευση. Είναι, αναφέρει, «για να προλάβουν κάποιοι να πιάσουν τα αξιόγραφα
και τις καταθέσεις τους». Και διερωτάται:
«Δεν σας φαίνεται περίεργο γιατί κανένας πολιτικός δεν κουρεύτηκε;»
Δεν ξέρω εάν κανένας πολιτικός «δεν
κουρεύτηκε», αλλά η απορία και η επισήμανση του αναγνώστη μας δεν είναι
άστοχη. Γι’ αυτό και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρώτο αναγνώστη πως ένα
σωστό και με ευρεία κάλυψη πόθεν
έσχες, είναι περισσότερο από κάθε άλλη
φορά αναγκαίο...

One Stop Shop για επενδυτές στον τουρισμό
Ζήτημα μηνών η νέα στρατηγική τουρισμού και το Υφυπουργείο Τουρισμού
τών περιλαμβάνονται προτάσεις που
άπτονται των πιο κάτω τομέων:
η δημιουργία εξειδικευμένου One
1) Βελτίωση των υφιστάμενων
Stop Shop για παροχή βοήθειας υποδομών
σε δυνητικούς επενδυτές που επι2) Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον το- σιών και δημιουργία μηχανισμών ελέγχου
μέα του τουρισμού, προνοεί, ανάμεσα σε ποιότητας
άλλα, η μελέτη που ετοιμάζουν ξένοι
3) Αλλαγή του τρόπου πραγματοποίηεμπειρογνώμονες για τη
σης των εκστρατειών προώΚυβερνητικές
νέα εθνική στρατηγική του
θησης της Κύπρου ως τουριεξαγγελίες αλλά στικού προορισμού
τουρισμού. Αυτό αποκάλυψε χθες ο αρμόδιος για τον
4) Βελτίωση της κατάρκαι εισηγήσεις
τουρισμό υπουργός Γιώργος ACTA στη χθεσινή τισης του ανθρώπινου δυναΛακκοτρύπης, απευθύνομικού που συμμετέχει στο
συνέλευσή του
ντας χαιρετισμό στην ετήσύνολο της τουριστικής
σια γενική συνέλευση του
βιομηχανίας
ACTA και μιλώντας εκ μέ5) Εξεύρεση νέων και
ρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας βελτίωση των υφιστάμενων επιμέρους
Νίκου Αναστασιάδη.
τομέων του τουριστικού προϊόντος. Για παΔιαβάζοντας τον προεδρικό χαιρετι- ράδειγμα, εξετάζονται τρόποι περαιτέρω
σμό ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε ότι η νέα ενίσχυσης και προβολής της κυπριακής
στρατηγική τουρισμού αναμένεται να ολο- κουζίνας, μέσω και της ανάπτυξης συνερκληρωθεί σε μερικές εβδομάδες και απο- γασιών με διεθνή κέντρα γαστρονομίας.
σκοπεί στο να καταστήσει την Κύπρο ισχυΣε σχέση με την προώθηση της δημιρότερη στο διεθνή ανταγωνισμό, μεγιστο- ουργίας Υφυπουργείου Τουρισμού, ο
ποιώντας την αξιοποίηση των συγκριτικών υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι το σχετης πλεονεκτημάτων. Όπως εξήγησε, στις τικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή
προκαταρκτικές εισηγήσεις των μελετη- προς ψήφιση τους αμέσως επόμενους

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Τ

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο θεμέλιος
λίθος για τη μαρίνα Αγίας Νάπας
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει η κατάθεση του
Όπως σημειώνεται, θα ακολουθήσει ξεχωριστός
θεμέλιου λίθου, που σηματοδοτεί την έναρξη των διαγωνισμός για τη δεύτερη φάση των κατασκευαεργασιών κατασκευής της μαρίνας Αγίας Νάπας, στικών έργων, που θα περιλαμβάνει τις οικιστικές
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου (δύο πύργους και επαύλεις) και εμπορικές αναπτύΑναστασιάδη. Μετά από αξιολόγηση των προσφο- ξεις. Συνολικά για τα κατασκευαστικά έργα εκτιμάρών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
ται πως θα δημιουργηθούν πέραν των
διαγωνισμού, η ΜΜ Makronisos
800 νέων θέσεων εργασίας από εργοΑμέσως μετά
Marina Ltd υπέγραψε συμφωνία με
και υπεργολάβους και επιπρόξεκινούν τα έργα λάβους
την εταιρεία TEPNA Α.Ε. για την κατασθετα θα εργοδοτηθούν περίπου 200
σκευή της μαρίνας Αγίας Νάπας. Το
άτομα για τη λειτουργία και διαχείριση
συμβόλαιο με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αφορά
του έργου.
στην πρώτη φάση των κατασκευαστικών έργων,
Με μαρίνα δυναμικότητας 600 θέσεων ελλιμεπου περιλαμβάνει τα λιμενικά έργα και τα έργα νισμού και εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις συυποδομής, η κατασκευή των οποίων θα διαρκέσει νολικής έκτασης περίπου 30.000 τ.μ., το μεγαλεπήπερίπου τρία χρόνια.
βολο έργο αναμένεται ότι θα προσφέρει νέα δυναΗ συμφωνία υπεγράφη στη Λευκωσία από τους μική στην οικονομία της τοπικής κοινότητας και στο
Δημήτριο Αντωνάκο, πρόεδρο του Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ τουριστικό πακέτο που προσφέρει η περιοχή και η
Α.Ε., Γεράσιμο Καραμοντάνη, πρόεδρο του Ομίλου Κύπρος γενικότερα. Αναμένεται ότι το έργο θα ολοΚαραμοντάνη και τον Σταύρο Καραμοντάνη, διευθύ- κληρωθεί σε πέντε χρόνια, με επένδυση της τάξης
νων σύμβουλο της ΜΜ Makronisos Marina Ltd.
των 220 εκατ. ευρώ.

Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204
of the
BVI Business Company Act
BILSTON TRADING LTD
(In Voluntary Liquidation)
Company No 1811492
Notice is hereby given pursuant to Section 204, subsection (b) of the BVI
Business Companies Act, 2004, that the Company is in voluntary
liquidation. The voluntary liquidation commenced on 2.9.16. The
Liquidator is Mrs Tatiana Vozdovscaia of 36A 1st October street, 4529,
Pyrgos, Limassol, Cyprus.
Dated 2/9/2016
Tatiana Vozdovscaia
Voluntary Liquidator

Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204
of the
BVI Business Company Act
QUARTET OVERSEAS SERVICES S.A.
(In Voluntary Liquidation)
Company No 1622460
Notice is hereby given pursuant to Section 204 , subsection (b) of the BVI
Business Companies Act, 2004, that the Company is in voluntary
liquidation.The voluntary liquidation commenced on 6.9.16. The
Liquidator is Rafaella Karekla of 32 Thoukidedou, 3060, Limassol, Cyprus.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σχολική Εφορεία Μεσόγης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από
ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας θέσης (1), Σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες σε Νηπιαγωγεία/Δημοτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Σχολικής Εφορείας Μεσόγης.
Οι Ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Μεσόγης από την Τετάρτη 07/09/2016 με γραπτή αίτηση
δήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Μεσόγης (Μιχαλάκη Νικολάου 2, 8280 Μεσόγη), το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/09/2016 και ώρα 2:00μ.μ.
Να επισυναφθεί με τη γραπτή αίτηση απαραιτήτως Απολυτήριο
Μέσης Εκπαίδευσης.
Ημερομηνία: 7η Σεπτεμβρίου, 2016

Σχολική Εφορεία Μεσόγης

ΜΕΝΤΙΟΥΜ - ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ
Δίπλωμα και βραβείο τηλεπάθειας

Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204
of the
BVI Business Company Act
AVANDIX LIMITED
(In Voluntary Liquidation)
Company No 1558277
Notice is hereby given pursuant to Section 204, subsection (b) of the BVI
Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary
liquidation. The voluntary liquidation commenced on 6.9.16. The
Liquidator is Geoffrey Magistrate of 36A 1st October street, 4529, Pyrgos,
Limassol, Cyprus.
Dated 6th September 2016
Geoffrey Magistrate
Voluntary Liquidator

Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με
τον Κανονισμό 4 (1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις
και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 1990 ότι εμείς, οι Χαράλαμπος και Ανδρέας Λεωνίδου, εντός
του χωριού Έμπα, Φύλλο/Σχέδιο
45/59W1 59 W2, αρ. τεμαχίου 571,
θα υποβάλουμε αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή Πάφου για ΑΛΛΑΓΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, κατηγορίας
ΤΑΒΕΡΝΑΣ.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως
μπορούν να υποβληθούν προς την
αρμόδια Πολεοδομική Αρχή μέσα
σε προθεσμία 21 ημερών από τη
δημοσίευση της Ειδοποιήσεως αυτής.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΗΣ

Μιχαλάκη Νικολάου 2, 8280 Μεσόγη, Πάφος
Τηλ. 26 653537, 26 653572 | Φαξ: 26 652214

ΘΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ

Dated 6th September 2016
Rafaella Karekla
Voluntary Liquidator

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990
(Κ.Δ.Π. 55 ΤΟΥ 1990)
Ειδοποίηση δυνάμει
του Κανονισμού 4 (1)

μήνες. Στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, βρίσκεται πάντοτε η προώθηση νέων έργων τουριστικής υποδομής.
«Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μεγάλες
επενδύσεις σε αναπτύξεις νέων μαρίνων
και γηπέδων γκολφ, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τύπου καζίνου
θέρετρου», τόνισε. Όπως αποκάλυψε ο κ.
Λακκοτρύπης, στις 5 Οκτωβρίου λήγει η
προθεσμία υποβολής τελικών προτάσεων
για το καζίνο και, σύμφωνα με τον προ-

Η έδρα μου είναι στην Αθήνα και δέχομαι τηλεφωνήματα από όλα
τα κράτη. Μου δίνετε ημερομηνία γεννήσεως και μετά από λίγη
ώρα σας παίρνω εγώ τηλέφωνο (σε σταθερό τηλέφωνο χωρίς να
χρεώνεστε εσείς) και σας δίνω απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
Επίσης μέσα από την πρόβλεψή μου συμβουλεύω, βοηθάω πώς
πρέπει να ενεργήσετε ή τι πρέπει να προσέχετε για να έχετε την
επιτυχία που θέλετε στον επαγγελματικό και στον οικονομικό σας
τομέα.
Προβλέπω με ακρίβεια για οποιοδήποτε οικογενειακό και αισθηματικό πρόβλημα και με τη βοήθειά μου θα βρούμε μαζί τη λύση.
Γιατί για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις.
Πάντα με κατανόηση σας απαντώ με ειλικρίνεια στα προβλήματα
που σας αφορούν.
Καταπληκτικές επιτυχίες. Απόλυτη εχεμύθεια.
Δέχεται τηλεφωνήματα όλες τις μέρες και Κυριακές.

Τηλ. 0030-6932916728

Σας προσκαλούμε στον γάμο των παιδιών μας που θα γίνει το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
2016 και ώρα 17:30 στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οι γονείς:
Γιώργος και Χρυσούλα Τοφιτζίκη
από το Ακάκι

Σωτήρης και Πόλυ (Πελεκάνου) Κόκκινου
από το Παραλίμνι

Θα ακολουθήσουν συγχαρητήρια και δεξίωση
στο « Πολυξένια» περιοχή Περνέρας
Η παρούσα να θεωρηθεί και ως ιδιαίτερη πρόσκληση

γραμματισμό, η διαδικασία αξιολόγησης
θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.
Κύριος ομιλητής στη γενική συνέλευση του ACTA ήταν ο πρόεδρος του συνδέσμου Ντίνος Κάκκουρας, ο οποίος κατάθεσε σειρά προτάσεων με στόχο να βελτιωθεί το τουριστικό προϊόν της Κύπρου
και να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των
τουριστών. Πιο συγκεκριμένα ο ACTA
εισηγείται:
➤ Να δοθούν κίνητρα προς την ξενοδοχει-

ακή βιομηχανία με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων
➤ Να εκσυγχρονιστούν όλες οι τουριστικές
επιχειρήσεις, όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικά μέσα μεταφοράς, κλπ.
➤ Να καθοριστεί ανώτατη τιμή πώλησης
στα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να
περιοριστεί η αισχροκέρδεια σε βάρος
των τουριστών
➤ Να επενδύσει περαιτέρω το κράτος στις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού
➤ Να δοθούν επιχορηγήσεις σε ξένους
διοργανωτές ταξιδίων για ναυλωμένες
πτήσεις το Χειμώνα
➤ Να βελτιωθούν οι τουριστικές
υποδομές
➤ Να είναι πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική η διαφημιστική προβολή της
Κύπρου και να αξιολογείται ως προς την
αποδοτικότητά της.
Τέλος, στον δικό του χαιρετισμό, ο
πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης τόνισε ότι «το τουριστικό προϊόν της Κύπρου,
εάν αναπτυχθεί σωστά, μεθοδευμένα και
στρατηγικά, μπορεί μέχρι το 2030 να συνεισφέρει έως και το 30% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, δημιουργώντας
70 χιλιάδες θέσεις εργασίας επιπλέον».

Eξυγίανση της Μαρινόπουλος
με ευεργετικές συνέπειες
Ευεργετικές συνέπειες και για την Chris Cash and Carry
στην Κύπρο θα έχει η συμφωνία στην Ελλάδα του ομίλων
Μαρινόπουλος και Σκλαβενίτης. Η Chris Cash and Carry με
ανακοίνωσή της χαιρετίζει την υπογραφή των βασικών όρων
της συμφωνίας του ελληνικού Ομίλου Μαρινόπουλος με τη
Σκλαβενίτης και τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, για την
εξυγίανσή της. «Με τη συμφωνία ξεκινά η σταδιακή, σε
βάθος χρόνου, επιστροφή στην κανονικότητα για την ελληνική επιχείρηση.
Χαιρετίζει
Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού αναμέη Chris Cash
νεται να υλοποιηθεί εντός των επόμε& Carry
νων μηνών» αναφέρει. Είναι, προσθέτει, «ένας σημαντικός σταθμός στη διαδικασία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και ανοίγει τον δρόμο προς την ανάπτυξη μιας βιώσιμης
λύσης, κάτι που υπήρξε προτεραιότητα από την πρώτη
στιγμή», καθώς «διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, την αρτιότητα και την ακεραιότητα του δικτύου και τους προμηθευτές και συνεργάτες».
Τέλος σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει «την Chris Cash
and Carry απερίσπαστη» να εκτελέσει το επιχειρηματικό της
πλάνο και να σχεδιάσει τα επόμενά της βήματα.

