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ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

May 5, 2015

Cyprus Stock Exchange
Nicosia

Subject:  Publication  of  Notice  of  the  Annual  General  Meeting  of
shareholders

Further to our announcement on April 28, 2015 we would like to inform you that on
Tuesday,  May  5,  2015,  we  published  the  Notice  of  the  Annual  General  Meeting  of
shareholders in the newspaper « ΑΛΗΘΕΙΑ». The Notice of the Annual General
Meeting of shareholders and the Proxy form has been posted on the official Company
website, www.ellinasfinance.com.

The following documents are attached:

· Notice of the Annual General Meeting of shareholders
· Proxy form
· A copy of the page in the newspaper « ΑΛΗΘΕΙΑ»

Sincerely,

Constantinos Servos,
Compliance Officer

CC.: Cyprus Securities and Exchange Commission



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ellinas Finance Public Company
Limited  (η «Εταιρεία»)  θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας,  στον τρίτο
όροφο στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία, την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 και
ώρα 4:00 μ.μ. με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος
2014.

2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή από δύο μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 78, 79 και 80 του καταστατικού της
Εταιρείας. Τα μέλη που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ.
Ανδρέας Γρηγορίου και Γιάννης Πίτσιλλος.

3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2015. Η
πρόταση είναι όπως η αμοιβή παραμείνει η ίδια με το έτος 2014.

4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας, κ.κ. KPMG Limited.

5. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής
των Ελεγκτών για το έτος 2015.

6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Amphipolis Administrative Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2015

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 16.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,62 εκάστη. Η κάθε μία
μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της
Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο
σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 12η
Ιουνίου 2015, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη
συνέλευση.



Β) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή
περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο
του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της
Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Μέγαρο Έλληνα, 2ος  όροφος, Θεοτόκη 6,
Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned)
αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ellinasfinance.com τουλάχιστον 48 ώρες
πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.  Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι
αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα
πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου
διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με της πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω
νομικού προσώπου,  με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου
στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που
οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με
απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για
σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το
οικονομικό έτος 2014, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση
των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2014») δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία
της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής
τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση 2014 βρίσκεται επίσης αναρτημένη και στη ιστοσελίδα της
Εταιρείας στην διεύθυνση www.ellinasfinance.com.

Δ)  Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση,  να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα
θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος
δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους
ακόλουθους τρόπους:

· σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μέγαρο Έλληνα, 1ος όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία)
· με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου (+357 22 349744)
· με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο έγγραφο στη διεύθυνση info@ellinasfinance.com

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις μετόχων πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα,
Α.Δ.Τ.  ή αριθμός εγγραφής εταιρείας,  η διεύθυνση του μετόχου,  και η ημερομηνία αποστολής.   Η Εταιρεία μπορεί να
παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης
απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και
των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

Ε) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να
προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει
προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος
στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη
συμπερίληψή του. Αίτηση από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να
λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση με την
οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η ακόλουθη: info@ellinasfinance.com Σε περίπτωση
τροποποίησης της ημερησίας διάταξης η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που
σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.



Σημείωση:
Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που
θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση·
Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η
δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. Η
Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί
ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Ellinas Finance Public Company Limited
Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 21357, Τ.Τ. 1507, Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός φαξ +357 22 349744

Εγώ/Εμείς …………………………………………………………………………………………….. με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής

...............….. από …………….......……………, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την

……………………………..…………………….. με αριθμό ταυτότητας ...............….. από ……….....……………, ή σε

περίπτωση κωλύματος τον/την ……………………………………………………………… με αριθμό ταυτότητας ...............…..

από …………………........……. ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό

μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Τρίτη, 16 Ιουνίου

2015, στις 4:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στον τρίτο όροφο, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο

Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:
     ΥΠΕΡ    ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

Επανεκλογή του κ. Ανδρέα Γρηγορίου
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επανεκλογή του κ. Γιάννη Πίτσιλλου
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγκριση της αμοιβής των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015
(πρόταση να παραμείνει η ίδια με αυτή για το 2014)

Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας,
κ.κ. KPMG Limited.

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό
της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2015

Ημερομηνία…………………..………………. Υπογραφή……………………………………….



ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

OIKONOMIA 11ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η
λεκτρονικό σύστημα στο
υπουργείο Εσωτερικών θα επι-
λέγει τυχαία τον δημοπράτη

που θα αναλαμβάνει τον πλειστη-
ριασμό ενυπόθηκου ακινήτου, βάσει
των κανονισμών που συμπληρώνουν
τον νόμο των εκποιήσεων. Οι εν λόγω
κανονισμοί συζητήθηκαν χθες σε
κοινή συνεδρία των κοινοβουλευτι-
κών Επιτροπών Οικονομικών και Εσω-
τερικών. Περαιτέρω συζητήθηκαν
λεπτομέρειες για τη διαδικασία πλει-
στηριασμού των ακινήτων. 

ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ. Στη συνεδρία εκ-
πρόσωπος του Κτηματολογίου ανέ-
φερε ότι ο δημοπράτης θα διορίζεται
από τον διευθυντή του Κτηματολογίου
και ηλεκτρονικό σύστημα του υπουρ-
γείου Εσωτερικών θα επιλέγει τυχαία
τον δημοπράτη, διασφαλίζοντας ταυ-
τόχρονα ότι όλοι οι δημοπράτες θα
προβαίνουν σε πλειστηριασμούς. «Το
σύστημα θα επιλέγει τυχαία και το

σύστημα θα επιτρέπει ώστε να αφαι-
ρεί δημοπράτες που ήδη έχουν προ-
βεί σε δημοπρασία», ανέφερε. Είπε
επίσης ότι σήμερα υπάρχουν 10 -15
δημοπράτες ενώ αναμένεται να προσ-
ληφθούν άλλοι 25. Παράλληλα ανέ-
φερε ότι το επάγγελμα των δημο-
πρατών δεν είναι θεσμοθετημένο,
κάτι το οποίο θα φροντίσει η κυβέρ-
νηση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, θα δημιουργηθούν
πέντε χώροι που θα γίνονται οι δη-
μοπρασίες, ένας χώρος για κάθε
πόλη και η διαδικασία των πλειστη-
ριασμών θα γίνεται από τους ενυπό-
θηκους δανειστές, δηλαδή τις τρά-
πεζες. Είπε ακόμα ότι οι εγγυητές
θα περιλαμβάνονται στα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη και θα ειδοποιούνται.
Ο εκπρόσωπος του Κτηματολογίου
είπε πως εφόσον αρχίσει η διαδικασία
του πλειστηριασμού δεν θα μπορεί

να σταματήσει εκτός και εάν η τρά-
πεζα θεωρεί πολύ χαμηλή την τιμή
του ακινήτου. Η διαδικασία, ανέφερε,
θα καλύπτει τον δημόσιο πλειστη-
ριασμό ενώ σημείωσε πως ο ιδιο-
κτήτης του ακίνητου δεν θα μπορεί
να παρέμβει στη διαδικασία πλει-
στηριασμού και να πλειοδοτήσει.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Κατά τη
συζήτηση στην Επιτροπή υπουργείο
Οικονομικών και Νομική Υπηρεσία
εξέφρασαν από πλευράς τους τη
σύμφωνη γνώμη τους με τους κανο-
νισμούς και ζήτησαν όπως εγκριθούν
από τη Βουλή. Η αναπληρωτής πρό-
εδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και

βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέλλα Μισι-
αούλη, σημείωσε πως επείγει η θε-
σμοθέτηση του επαγγέλματος του
δημοπράτη για να μην ευνοούνται
κάποια άτομα. Ανέφερε ακόμα πως
η Επιτροπή θα συζητήσει το θέμα
της διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημο-
πρασιών και πιθανόν να υπάρξει πρό-
ταση νόμου. «Μας ενδιαφέρει όντως
η πλήρης διαφάνεια αλλά και να μην
πωλούνται σε τιμές εξευτελιστικές»,
τα ενυπόθηκα ακίνητα, είπε. Από την
πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ
Πρόδρομος Προδρόμου, δήλωσε ότι
η συζήτηση επί της πρότασης νόμου
του ΑΚΕΛ σύμφωνα με την οποία
στις περιπτώσεις εκποιήσεων να δί-

νεται δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να
συμμετάσχει στον πλειστηριασμό,
θα πρέπει να συνεχιστεί. Είπε πως
πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, τώρα,
το ενδεχόμενο να διεξάγεται ο πλει-
στηριασμός ηλεκτρονικά. «Αυτό είναι
σίγουρα απαραίτητο γιατί θα έχουμε
καλύτερες συνθήκες διαφάνειας»,
σημείωσε. Ο κ. Προδρόμου συμπλή-
ρωσε ότι η πολιτεία πρέπει να δια-
σφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν κενά
ή οποιεσδήποτε σκιές στη διαδικασία.
«Η προσθήκη της ηλεκτρονικής δια-
δικασίας και η ρύθμιση του επαγ-
γέλματος του δημοπράτη είναι πράγ-
ματα τα οποία θα πρέπει να δούμε
αμέσως», κατέληξε.

Ομήρου: Ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό

Θ
α πρέπει να δοθεί ιδι-
αίτερη έμφαση στις
περιοχές που προσφέ-

ρονται για ανάπτυξη του του-
ριστικού προϊόντος, ανέφερε
χθες ο πρόεδρος της Βουλής
Γιαννάκης Ομήρου. Μετά από
συνάντηση που είχε με τον
δήμαρχο και τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Πόλεως
Χρυσοχούς, σημείωσε πως
τόσο ο δήμαρχος όσο και τα
μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου ήγειραν μια σειρά αιτή-
ματα που συνδέονται, όπως
είπε, με τον κεντρικό στόχο
της ανάδειξης της στρατηγικής
σημασίας του Δήμου Πόλεως
Χρυσοχούς αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής Πόλης Χρυ-
σοχούς και με τον κεντρικό
αναπτυξιακό στόχο του κρά-
τους που είναι η ανάπτυξη
και η αναβάθμιση του τουρι-
στικού προϊόντος. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. Ο κ.
Ομήρου σημείωσε πως πρέπει
να γίνει κατανοητό εφόσον ο
τουρισμός αποτελεί σήμερα
μια στρατηγική επιλογή στην
οικονομία της Κύπρου λαμ-
βανομένης υπόψη της οικο-
νομικής κρίσης και την υπο-
βάθμιση εξ αντικειμένου άλ-
λων παραγωγικών κλάδων της
οικονομίας, ότι θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις
περιοχές που προσφέρονται
για ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος. Αναφορικά με το

θέμα του δρόμου Πάφου –
Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Ομή-
ρου είπε πως αυτό αποτελεί
στρατηγική σημασία για την
ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος, λέγοντας παράλ-
ληλα πως δεν μπορεί αυτός ο
δρόμος να συνεχίζει να εξυ-
πηρετεί τόσο, όπως είπε, τους
κατοίκους της ευρύτερης πε-
ριοχής Πόλης Χρυσοχούς όσο
και τους άλλους Κύπριους ή
ξένους περιηγητές που επι-
λέγουν την περιοχή Πόλης
Χρυσοχούς για σκοπούς του-
ρισμού. 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ. Το θέμα του
δρόμου, συνέχισε ο κ. Ομή-
ρου, μπορεί να έχει μετατο-
πιστεί χρονικά λόγω της οι-
κονομικής κρίσης αλλά -όπως
ανέφερε - ο δρόμος χρειάζε-
ται μια δραστική βελτίωση και
όχι επαλείψεις και επίσης εκεί
που χρειάζεται θα μπορούσε,
σημείωσε, να δημιουργηθεί
και τρίτη λωρίδα για να υπάρ-
χει εξυπηρέτηση της τροχαίας
κίνησης. Επεσήμανε επίσης
πως αποτελεί ανάγκη η πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του λιμε-
νικού ορμίσκου στο Λατσί.
Υπάρχει αίτημα, συνέχισε, για
να διαμορφωθεί μια προβλή-
τα, η οποία θα επιτρέπει σε
κρουαζιερόπλοια να προσεγ-
γίζουν την Πόλη Χρυσοχούς. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο κ. Ομήρου
δεσμεύτηκε ενώπιον του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Πόλεως
Χρυσοχούς να εγείρει το θέμα
- όπως είπε - κατά τρόπο έν-
τονο στην κυβέρνηση. Στο
πλαίσιο της συνάντησης, είπε
ο κ. Ομήρου, υπάρχουν μια
σειρά επιμέρους ζητήματα τα
οποία συνδέονται με την ποι-
ότητα ζωής των δημοτών αλλά
και με την τουριστική ανά-
πτυξη. Ακολούθως αναφέρ-
θηκε και στο θέμα του νοσο-
κομείου Πόλεως, που ενόψει
της αυτονόμησης των κρατι-
κών νοσηλευτηρίων θα πρέ-
πει, σημείωσε, να αναβαθμι-
στεί για να μπορεί να παρέχει
πρωτοβάθμια ιατρική φρον-
τίδα. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Από την πλευ-
ρά του ο δήμαρχος Πόλεως
Χρυσοχούς Άγγελος Γεωργίου
Οδυσσέως, μιλώντας μετά το
πέρας της συνεδρίασης, είπε
ότι συζητήθηκαν το θέμα του
δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυ-
σοχούς, της σύνδεσης της Πό-
λης Χρυσοχούς με τα αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου
με τακτικά δρομολόγια λεω-
φορείων, το ξεκαθάρισμα του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του
λιμανιού Λατσιού και η ανα-
βάθμιση και αξιοποίηση του
για προώθηση και ανάπτυξη
του ναυτικού τουρισμού, το
θέμα της ενίσχυσης του νο-
σοκομείου της Πόλης Χρυσο-
χούς, αλλά και η προώθηση
άλλων σημαντικών έργων.

Με ηλεκτρονικό σύστημα 
η επιλογή των δημοπρατών 
Οι κανονισμοί που συμπληρώνουν τον νόμο των
εκποιήσεων συζητήθηκαν χθες στη Βουλή 

Ο δήμαρχος όσο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ήγειραν μια
σειρά αιτήματα που συνδέονται με τον κεντρικό στόχο της ανάδειξης
της στρατηγικής σημασίας του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς


