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∞·Ú·›ÙËÙË Ë Ê˘ÛÈÎ‹
·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘
∂ÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏË„Ë˜ Î·Ù¿ ∑ÔÏÒÙ· Î·È ºfiÏÂ
ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Focus
Την έκδοση ενταλµάτων σύλληψησ εναντίον
των Μιχάλη Ζολώτα και
Μιχάλη ΦÞλε στην υπÞθεση τησ Focus αποφάσισε
το ΕπαρχιακÞ ∆ικαστήριο
Λευκωσίασ, στην απουσία
δέσµευσησ απÞ πλευράσ
των συνηγÞρων υπεράσπισησ τουσ για εξασφάλιση
τησ φυσικήσ παρουσίασ
των πελατών τουσ ενώπιον του ∆ικαστηρίου για
σκοπούσ
παραποµπήσ
τουσ στο ΜÞνιµο Κακουργιοδικείο.
Για τουσ Αντρέα ΒγενÞπουλο και Κυριάκο Μάγειρα, το ΕπαρχιακÞ ∆ικαστήριο, λαµβάνοντασ υπÞψη την ενδιάµεση απÞφαση
του ∆ιεθνούσ ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, αποφάσισε Þπωσ δοθεί
χρÞνοσ στουσ συνηγÞρουσ υπεράσπισησ µέχρι τισ 3 Νοεµβρίου
για να διαβουλευθούν µε τουσ πελάτεσ τουσ ωσ προσ το κατά
πÞσον θα παρουσιαστούν ή Þχι ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
Το ∆ικαστήριο, µε απÞφαση του που ανακοίνωσε το πρωί,
έκρινε Þτι η φυσική παρουσία και των τεσσάρων κατηγορουµένων είναι απαραίτητη, απορρίπτοντασ τα επιχειρήµατα που είχαν προβάλει στην τελευταία ακροαµατική διαδικασία οι συνήγοροι υπεράσπισησ των τεσσάρων ωσ προσ τη µη αναγκαιÞτητα
τησ φυσικήσ παρουσίασ των πελατών τουσ στη διαδικασία παραποµπήσ τουσ ενώπιον του Κακουργιοδικείο.
Σύµφωνα µε ανταπÞκριση του ΚΥΠΕ, η η δικαστήσ του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Μαριλένα Μηλιώτου απέρριψε τα επιχειρήµατα που είχαν προβάλει κατά την τελευταία ακροαµατική διαδικασία οι συνήγοροι υπεράσπισησ των τεσσάρων κατηγορουµένων στην υπÞθεση τησ Focus ωσ προσ τη µη αναγκαιÞτητα τησ
φυσικήσ παρουσίασ των πελατών τουσ στη διαδικασία παραποµπήσ τουσ ενώπιον του Κακουργιοδικείο.
Στην απÞφαση τησ, η κα. Μηλιώτου ανέφερε Þτι η επίδοση
των κλήσεων προσ τουσ κατηγορούµενουσ έγινε έγκυρα και νοµÞτυπα και ωσ εκ τούτου είναι ικανή, Þπωσ είπε, να επιφέρει Þλα
τα έννοµα αποτελέσµατα που προβλέπονται απÞ την απουσία
των κατηγορουµένων, περιλαµβανοµένησ και τησ έκδοσησ
ενταλµάτων σύλληψησ εναντίον τουσ.

∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 4

ç ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΑ
Άρχισε την ∆ευτέρα ο διάλογοσ
µεταξύ κοινωνικών εταίρων για την
παραχώρηση τησ ΑΤΑ στον ιδιωτικÞ
τοµέα, υπÞ την αιγίδα τησ Υπουργού
Εργασίασ, ΠρÞνοιασ και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτασ Αιµιλιανίδου. Στη
συνάντηση, που άρχισε στισ 10:30
στο Υπουργείο Εργασίασ, έδωσαν το
παρÞν τουσ οι εργοδοτικέσ οργανώσεισ ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και οι Γενικοί
Γραµµατείσ των συντεχνιών ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ∆ΕΟΚ. Η πρώτη συνάντηση
θεωρείται ωσ αναγνωριστική µε τισ
δύο πλευρέσ να καταθέτουν τισ θέσεισ τουσ.

ç ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΣΤΗ ΣΚΤ ΣΤΗΝ ΕΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συνεχίζεται στην Επιτροπή Οικονοµικών η συζήτηση των κυβερνητικών νοµοσχεδίων/κανονισµών για τη
µεταρρύθµιση τησ δηµÞσιασ υπηρεσίασ, η οποία ξεκίνησε στισ 29 Αυγούστου. Στην προηγούµενη συνεδρία τησ Επιτροπήσ, στισ 12 Σεπτεµβρίου, οι βουλευτέσ έθεσαν τισ εισηγήσεισ τουσ επί των νοµοσχεδίων
καθώσ και σειρά ερωτηµάτων, κυρίωσ σε σχέση, µεταξύ άλλων, µε τον
τρÞπο παραχώρησησ αυξήσεων
στουσ δηµοσίουσ υπαλλήλουσ µε
βάση την αύξηση του ονοµαστικού
ΑΕΠ και τον τρÞπο αξιολÞγησησ των
δηµοσίων υπαλλήλων.

ç ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Η
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 50

Η επίκληση του Άρθρου 50 για
την επίσηµη έξοδο τησ Βρετανίασ
απÞ την ΕΕ θα γίνει Þταν η βρετανική κυβέρνηση θα είναι έτοιµη και
χωρίσ «αχρείαστεσ καθυστερήσεισ»,
είπε η Τερέζα Μέι, προσδιορίζοντασ
αυτή τη χρονική στιγµή ωσ «Þχι αργÞτερα απÞ το τέλοσ Μαρτίου του
2017». ΑπÞ το βήµα του συνεδρίου
του Συντηρητικού ΚÞµµατοσ στο
Μπέρµιγχαµ η κα Μέι είπε Þτι ήταν
σωστÞ που η κυβέρνησή τησ αποφάσισε να πάρει το χρÞνο τησ για την
ενεργοποίηση του Άρθρου 50, έτσι
ώστε να διαµορφώσει τη διαπραγµατευτική στρατηγική τησ και να αποφευχθεί µία απÞτοµη αλλαγή στην
οικονοµία.
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∂ÓÒÈÔÓ ÙË˜ ∂∂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÂ ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜
¯ÒÚÂ˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρÞνια καλείται να αντιµετωπίσει ένα απÞ τα µεγαλύτερα προσφυγικά κύµατα απÞ τον
2o ΠαγκÞσµιο πÞλεµο. Στα πλαίσια αυτού έχουν δηµιουργηθεί
διάφορα προγράµµατα για υποστήριξη των προσφύγων που
φεύγουν κυρίωσ απÞ την Συρία
προσ τισ γειτονικέσ χώρεσ.
Ο ευρωβουλευτήσ του ΑΚΕΛ,
Τάκησ Χατζηγεωργίου µε γραπτή ερώτηση που κατέθεσε
στην ΚοµισιÞν ήγειρε το θέµα
του διαµοιρασµού τησ βοήθειασ
και αν κατά πÞσο αυτÞσ κρίνεται
δίκαιοσ µε βάση Þλα τα στοιχεία
που παραθέτει η ίδια η Επιτροπή.
Τα στοιχεία έχουν ωσ εξήσ
(1):
Η Τουρκία φιλοξενεί πάνω
απÞ 2,5 εκατοµµύρια πρÞσφυγεσ
(µεγαλύτεροσ αριθµÞσ προσφύγων σε µια χώρα), ο Λίβανοσ 1,1
εκατοµµύρια (µαζί µε την Ιορδανία φιλοξενεί τον µεγαλύτερο
αριθµÞ προσφύγων σε αναλογία
πληθυσµού) και στο Ιράκ 10 εκατοµµύρια άνθρωποι βρίσκονται
σε ανάγκη και 3,4 εκατοµµύρια
άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισµένοι.
Μέσω του ‘EU Regional Trust

Fund in Response to the Syrian
Crisis’ έχουν παραχωρηθεί, ανάµεσα σε άλλουσ, στην Τουρκία
299 εκ. ευρώ (47%), στο Λίβανο
142εκ ευρώ (23%), στην Ιορδανία 118εκ. (19%) στο Ιράκ 30εκ
(5%). Αυτά συναθροίζονται σε
628 εκ, τα οποία προβλέπεται να
φτάσουν το ένα δισεκατοµµύρια
ευρώ µέχρι το τέλοσ του 2016.
ΕπιπρÞσθετα η Τουρκία λαµβάνει τρία δισεκατοµµύρια ευρώ
µέσω του ‘Facility for Refugees
in Turkey’, απÞρροια τησ συµφω-

νίασ ΕΕ-Τουρκίασ, για τα έτη
2016 και 2017. Μέχρι τισ 13 Σεπτεµβρίου 2016 έχουν ήδη εκταµιευτεί 466 εκ. και έχουν ήδη
εγκριθεί συνολικά 2,23 δισεκατοµµύρια ευρώ (2).
Αν συνυπολογιστούν Þλα τα
χρήµατα που έχουν δοθεί µέχρι
σήµερα η Τουρκία έχει λάβει το
70% τησ βοήθειασ, και µÞνο απÞ
το πρÞγραµµα ‘Facility for
Refugees’ έχει να λαµβάνει ακÞµη πάνω απÞ 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.

∆· Ó¤· ÌÔÓÙ¤Ï· „ËÊÈ·Î‹˜ ˘ÁÂ›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙÈ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›Â˜
Με την εφαρµογή νέων, πιο οικονοµικά προσιτών µοντέλων ψηφιακήσ υγειονοµικήσ περίθαλψησ, οι αναδυÞµενεσ αγορέσ έχουν σήµερα την
ευκαιρία να προσφέρουν βελτιωµένη προσβασιµÞτητα, ασφάλεια και ποιοτική φροντίδα, σε αντίθεση
µε τα παραδοσιακά µοντέλα ψηφιακήσ υγείασ, τα
οποία είναι συχνά αρκετά δαπανηρά, σύµφωνα µε
ανάλυση τησ PwC.
Οι δαπάνεσ υγειονοµικήσ περίθαλψησ στισ αναδυÞµενεσ αγορέσ καταγράφουν συνεχή αύξηση. Η
αύξηση των εισοδηµάτων και η επέκταση τησ µεσαίασ τάξησ συνεπάγονται µεγαλύτερεσ δαπάνεσ
υγειονοµικήσ περίθαλψησ, ενώ αυξάνονται παράλληλα και οι απαιτήσεισ για καλύτερεσ υπηρεσίεσ.
Ωσ αποτέλεσµα τησ πρÞσβασησ σε νέα εργαλεία
και τησ βελτίωσησ τησ πληροφÞρησησ, οι καταναλωτέσ δεν είναι πλέον παθητικοί ασθενείσ αλλά
συµµετέχουν ενεργά στην Þλη διαδικασία. Καθώσ
αλλάζει ο τρÞποσ ζωήσ και οι άνθρωποι ζουν περισσÞτερο, παρατηρείται στισ αναδυÞµενεσ αγορέσ µια µετατÞπιση απÞ τισ µεταδοτικέσ στισ χρÞνιεσ παθήσεισ, Þπωσ ο διαβήτησ, οι καρδιαγγειακέσ

νÞσοι και ο καρκίνοσ. Το νέο αυτÞ σκηνικÞ οδηγεί
σε αυξηµένεσ πιέσεισ στα συστήµατα υγείασ των
αναδυÞµενων αγορών, που ήδη αντιµετωπίζουν
την πρÞκληση τησ ανεπαρκούσ ανάπτυξησ υποδοµών και τησ σοβαρήσ έλλειψησ πÞρων.
Η αγορά, εγκατάσταση και διατήρηση παραδοσιακών λύσεων ψηφιακήσ υγείασ Þπωσ τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείασ (ΗΜΥ) – που είναι ήδη
δηµοφιλή στισ αναπτυγµένεσ αγορέσ – προϋποθέτουν µια τεράστια αρχική δαπάνη. Ωσ εκ τούτου, η
υιοθέτησή τουσ στισ αναδυÞµενεσ αγορέσ υπήρξε
περιορισµένη.
ΩστÞσο, νέεσ, µη παραδοσιακέσ λύσεισ, Þπωσ
τα ΗΜΥ υπολογιστικού νέφουσ (cloud-based) ή
ανοικτήσ πηγήσ, µπορούν να βοηθήσουν τισ αναδυÞµενεσ αγορέσ να ψηφιοποιήσουν τισ υπηρεσίεσ τουσ µε πολύ χαµηλÞτερο κÞστοσ. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, σε συνδυασµÞ µε τα ΗΜΥ µπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα και άλλεσ παρεµβάσεισ υγειονοµικήσ περίθαλψησ Þπωσ η τηλειατρική, εφαρµογέσ κινητήσ υγείασ (mHealth) και η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
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∞·Ú·›ÙËÙË Ë Ê˘ÛÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘
∂ÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏË„Ë˜ Î·Ù¿ ∑ÔÏÒÙ· Î·È ºfiÏÂ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Focus
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ. 1
Ρώτησε στη συνέχεια τουσ συνηγÞρουσ υπεράσπισησ των κατηγορουµένων εάν αναλαµβάνουν
τη δέσµευση για εξασφάλιση τησ παρουσίασ των
πελατών τουσ ενώπιον του δικαστηρίου σε νέα
ηµεροµηνία που θα ανακοινώσει για σκοπούσ παραποµπήσ τουσ στο Κακουργιοδικείο.
Συγκεκριµένα, κάλεσε τουσ συνηγÞρουσ υπεράσπισησ των Ζολώτα και ΦÞλε να αναλάβουν δέσµευση για εξασφάλιση τησ φυσικήσ παρουσίασ
των πελατών τουσ ενώπιον του δικαστηρίου «ώστε
να αποφευχθεί η έκδοση ενταλµάτων σύλληψησ
εναντίον τουσ», Þπωσ είπε.
Αναφορικά µε τουσ ΒγενÞπουλο και Μάγειρα,
το ∆ικαστήριο κάλεσε τουσ συνηγÞρουσ υπεράσπισησ των δύο να παρουσιάσουν τουσ πελάτεσ τουσ
ενώπιον του δικαστηρίου, υπÞ το φωσ τησ δέσµευσησ του Γενικού Εισαγγελέα Þτι σε περίπτωση που
εµφανιστούν θα ζητήσει µÞνο χρηµατική εγγύηση
για σκοπούσ τησ εξασφάλισησ τησ παρουσίασ τουσ
στο δικαστήριο.
Υπενθυµίζεται Þτι στην απÞφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου περιλαµβάνεται σύσταση προσ
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία να απέχει απÞ την έκδοση ενταλµάτων σύλληψησ εναντίον των ΒγενÞ-

πουλου και Μάγειρα ενÞσω βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαιτητική διαδικασία.
Κάλεσε επίσησ τον ΓενικÞ Εισαγγελέα να τοποθετηθεί στο κατά πÞσο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ενδέχεται να κριθεί υπÞλογη µη συµµÞρφωσησ µε
την εν λÞγω σύσταση στην περίπτωση που το δικαστήριο προχωρήσει απÞ µÞνο του στην έκδοση
ενταλµάτων σύλληψησ εναντίον τουσ.
Και οι τέσσερισ είναι κατηγορούµενοι στην ποινική υπÞθεση που αφορά στο ένα εκατοµµύριο ευρώ το οποίο καταβλήθηκε απÞ την εταιρεία Focus
προσ την εταιρεία του ν πρώην ∆ιοικητή τησ Κεντρικήσ Τράπεζασ και πρώην Υπουργού Εσωτερικών και Οικονοµικών, ΧριστÞδουλου Χριστοδούλου.
Τα άλλα τρία φυσικά πρÞσωπα τα οποία είναι
κατηγορούµενα στην υπÞθεση, ήτοι ΧριστÞδουλοσ
Χριστοδούλου, η κÞρη του Αθηνά Χριστοδούλου
και ο πρώην σύζυγοσ τησ Ανδρέασ Κιζουρίδησ παρουσιάστηκαν και την ∆ευτέρα αυτοπροσώπωσ
στο δικαστήριο µαζί µε τουσ δικηγÞρουσ τουσ. Κατηγορούµενεσ στην υπÞθεση είναι επίσησ οι εταιρείεσ Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin
Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial
Group MFG) και Focus MaritimeCorp., ωσ νοµικά
πρÞσωπα.

™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Savenergy Ë ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘
ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
Σε µια επίσηµη τελετή πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια την Παρασκευή 30
Σεπτεµβρίου, των εκθέσεων ΕξοικονÞµησησ Ενέργειασ «SAVENERGY», Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντοσ
«ENVIROTEC», ∆Þµησησ και Ανακαίνισησ «ECODOMICA 2016» και «Σύγχρονο
ΚυπριακÞ Έπιπλο», στο περίπτερο Αρ.6
στο χώρο τησ πρώην ∆ιεθνούσ Έκθεσησ
Κύπρου, απÞ τον ΥπουργÞ Ενέργειασ,
Εµπορίου, Βιοµηχανίασ και Τουρισµού κ.
Γιώργο Λακκοτρύπη.
Η Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) για δωδέκατη χρονιά διοργάνωσε µε επιτυχία την έκθεση ΕξοικονÞµησησ Ενέργειασ «SAVENERGY» καθώσ και για ένατη χρονιά την Έκθεση Τεχνολογιών
Νερού και Περιβάλλοντοσ «ENVIROTEC». ΞεχωριστÞ ρÞλο απέκτησε η φετινή διοργάνωση µε την
προσθήκη τησ Έκθεσησ ∆Þµησησ και Ανακαίνισησ
«ECODOMICA 2016» και τησ Έκθεσησ «Σύγχρονο
ΚυπριακÞ Έπιπλο».
Τα εγκαίνια τησ έκθεσησ χαιρέτησαν ο YπουργÞσ Ενέργειασ, Εµπορίου, Βιοµηχανίασ και Τουρισµού κ. Λακκοτρύπησ, ο ΠρÞεδροσ τησ ΟΕΒ κ. Χρίστοσ Μιχαηλίδησ, και ο ΠρÞεδροσ τησ ΑΗΚ κ. Ανδρέασ ΜαραγκÞσ. Σύντοµο επίσησ χαιρετισµÞ εκ
µέρουσ τησ Τράπεζασ Κύπρου έκανε ο Μιχάλησ Κατσαµπάσ, ΠεριφερειακÞσ ∆ιευθυντήσ Λευκωσίασ.

Ο κ. Μιχαηλίδησ στον χαιρετισµÞ του δήλωσε
Þτι «η ΟΕΒ αποδίδει εδώ και χρÞνια µεγάλη σηµασία στο ρÞλο που έχουν να διαδραµατίσουν οι Ανανεώσιµεσ Πηγέσ Ενέργειασ (ΑΠΕ) και η ΕξοικονÞµηση Ενέργειασ (ΕΞΕ) στο ενεργειακÞ ισοζύγιο τησ
Κύπρου. Κύριοσ στÞχοσ τησ διοργάνωσησ των εκθέσεων ήταν και παραµένει η µείωση του κÞστουσ
ενέργειασ προσ τισ επιχειρήσεισ, αλλά και του κάθε Κύπριου καταναλωτή». Παράλληλα, συνέχισε
δηλώνοντασ Þτι αποδεδειγµένα τα τελευταία χρÞνια οι τεχνολογίεσ ΑΠΕ και ΕΞΕ ενίσχυσαν την
προσπάθεια τησ χώρασ µασ για αναθέρµανση τησ
Κυπριακήσ Οικονοµίασ.
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∏ MetLife ∫‡ÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Multiglobal Invest
Ο παγκÞσµιοσ ασφαλιστικÞσ
κολοσσÞσ, MetLife, πραγµατοποίησε δύο συνέδρια πωλήσεων
σε Λευκωσία και ΛεµεσÞ, στισ 12
και 13 Σεπτεµβρίου αντίστοιχα,
για το αναθεωρηµένο προϊÞν
τησ Unit Linked.
Ο Επικεφαλήσ Πωλήσεων τησ
Εταιρίασ, κ. ΧριστÞδουλοσ ΕλληνÞπουλοσ, ήταν ο κύριοσ οµιλητήσ των συνεδρίων, κατά τη
διάρκεια των οποίων ανακοινώθηκε και αναλύθηκε το αναθεωρηµένο προϊÞν, Multiglobal
Invest (Unit Linked), σε Þλο ∆υ-

ναµικÞ Πωλήσεων τησ Εταιρείασ.
Ο ΓενικÞσ ∆ιευθυντήσ τησ
MetLife Κύπρου, κ. Αντώνησ
Καρπασίτησ, καλωσÞρισε τουσ
Ασφαλιστικούσ Συµβούλουσ τησ
Εταιρείασ και τουσ ενθάρρυνε
να προωθήσουν το προϊÞν και να
το χρησιµοποιήσουν ωσ ένα ακÞµα εργαλείο για την επίτευξη
των στÞχων τουσ.
Έχει γίνει ειδική αναφορά
στα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήµατα, τισ πολλαπλέσ επιλογέσ που προσφέρει το προϊÞν

στον πελάτη, τα διαφορετικά σηµεία πώλησήσ του, καθώσ και τισ
πιθανέσ εξειδικευµένεσ αγορέσ
στισ οποίεσ µπορεί να πωλείται.
Το
αναθεωρηµένο
προϊÞν
Multiglobal Invest, έχει ισÞβια
διάρκεια ζωήσ και µπορεί να
προσφερθεί σε πελάτεσ ηλικίασ
6 µηνών έωσ 70 ετών. Ο κ. ΕλληνÞπουλοσ υπογράµµισε Þτι το
Unit Linked δηµιουργεί µια ασπίδα προστασίασ τησ ικανÞτητασ
ενÞσ ανθρώπου να παράγει εισÞδηµα και να συσσωρεύει λεφτά.

∆ÂÏ¤ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ¢ˆ‰ÒÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
Την Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου, πραγµατοποιήθηκαν
τα εγκαίνια τησ υπερσύγχρονησ µονάδασ παραγωγήσ παραδοσιακών, κυπριακών τυροκοµικών προϊÞντων ∆ωδώνη, Þπωσ το χαλούµι και η αναρή. Η υλοποίηση του έργου έγινε απÞ την Εταιρεία Dodoni
(Cyprus) Limited, θυγατρική τησ ∆ωδώνη Α.Ε.
Κατά το καλωσÞρισµά του, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλοσ τησ ∆ωδώνη Κύπρου, κ. Πανίκοσ Χατζηκώστασ,
σηµείωσε Þτι οι εργασίεσ ανάπτυξησ του έργου
διήρκησαν περίπου ένα χρÞνο και η µονάδα παραγωγήσ κυπριακών τυροκοµικών προϊÞντων βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Στη συνέχεια, επεσήµανε Þτι «Με αυτή την επένδυση, η ∆ωδώνη Α.Ε. δίνει συνέχεια στη δυναµική που απέκτησε τα τελευταία χρÞνια το Κυπριακο χαλλουµι στη διεθνή αγορά», συµπληρώνοντασ Þτι «Η ∆ωδώνη Α.Ε., ωσ ο κυριÞτεροσ παραγωγÞσ τησ γνήσιασ Ελληνικήσ Φέτασ,
στοχεύει να συνδυάσει τα δυο κλασσικά παραδοσιακά τυροκοµικά προϊÞντα, τη φετα και το χαλλουµι,
και να τα προωθήσει αποτελεσµατικά στη διεθνή
αγορά. Τώρα, η ∆ωδώνη θα παράγει χαλλούµι στην
Κύπρο, σύµφωνα µε την αυθεντικά παραδοσιακή συνταγή, χρησιµοποιώντασ µÞνο κυπριακÞ γάλα.»
ΧαιρετισµÞ στουσ προσκεκληµένουσ απηύθυνε
και ο ΠρÞεδροσ τησ ∆ωδώνη Α.Ε. Michael Α. O’Neil,
ο οποίοσ δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
για την επέκταση των δραστηριοτήτων µασ στην Κύπρο, µέσω τησ επένδυσήσ µασ στη ∆ωδώνη Κύπρου,
η οποία θα ενδυναµώσει την παρουσία τησ εταιρείασ µασ σε Þλον τον πλανήτη. Αυτή η επένδυση θέτει
γερέσ βάσεισ για τη δραστηριÞτητα µασ στην κυπριακή αγορά και αποτελεί απÞδειξη τησ εµπιστοσύνησ µασ στην Κύπρο και στισ προοπτικέσ τησ, καθιστώντασ το χαλλούµι ∆ωδώνη διαθέσιµο σε 40 χώρεσ διεθνώσ. Μια τέτοια επένδυση προσφέρει πραγµατική αξία στην οικονοµία τησ Κύπρου, δηµιουργώ-

ντασ νέεσ θέσεισ εργασίασ και ενισχύοντασ έµπρακτα τουσ τοπικούσ παραγωγούσ, καθώσ το γάλα που
χρησιµοποιεί η ∆ωδώνη Κύπρου για τα προϊÞντα τησ
είναι 100% κυπριακÞ. Παράλληλα, οι ήδη υπάρχουσεσ εγκαταστάσεισ µασ, πέραν τησ ενίσχυσησ των
εξαγωγών, δίνουν την ευκαιρία στουσ Κύπριουσ καταναλωτέσ να γευτούν και να απολαύσουν τα κυπριακά προϊÞντα ∆ωδώνη, προϊÞντα που ξεχωρίζουν
για τη ποιÞτητα και την πλούσια γεύση τουσ».
Την εκδήλωση τίµησε ο υπουργÞσ Ενέργειασ,
Εµπορίου, Βιοµηχανίασ και Τουρισµού κ. Γιώργοσ
Λακκοτρύπησ, ο οποίοσ επικρÞτησε την καλά µελετηµένη κίνησή τησ ∆ωδώνη Α.Ε., η οποία αναγνωρίζοντασ τισ εξαιρετικέσ προοπτικέσ τησ κυπριακήσ
οικονοµίασ, προχώρησε σε αυτή την αξιÞλογη επένδυση στη χώρα µασ για την παραγωγή χαλουµιού και
άλλων κυπριακών παραδοσιακών προϊÞντων.
Χαιρετισµούσ απηύθυναν επίσησ ο ∆ήµαρχοσ
του Ύψωνα κ. Άριστοσ Αριστείδου και ο κ. Παναγιώτησ Λοϊζίδησ, ΠρÞεδροσ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τησ RCB Bank, ωσ ο κύριοσ χρηµατοδÞτησ τησ
ανάπτυξησ τησ εργοστασιακήσ µονάδασ τησ Dodoni
(Cyprus) Ltd.
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