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ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
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ΚΥΠΡΟΣ
Πρωτόκολλο για τις ιατρικές 
εξετάσεις παιδιών- Θα  
συνοδεύονται από τους γονείς

Η
αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων θα συμβάλει 
αποτελεσματικά στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ασθενών ανα-

φέρθηκε ενώπιον της επιτροπής ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων της βουλής κατά την 
ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό 
Γιώργο Παμπορίδη σχετικά με τα δικαιώ-
ματα των ασθενών. Θα πρέπει είπε να γί-
νουν μεγάλες τομές όπως την ηλεκτρονι-
κή υγεία, να έχει δηλαδή ο κάθε ασθενής 
ηλεκτρονικό φάκελο για να εκλείψουν και 
φαινόμενα χαμένων φακέλων.  Σήμερα η 
ηλεκτρονική υγεία εφαρμόζεται μόνο στα 
νοσοκομεία Λευκωσίας και Αμμοχώστου 
και αναμένεται το 2017 να λειτουργήσει 
παγκύπρια. 
Ταυτόχρονα, η επιτροπή έδωσε οδηγίες 
στην επίτροπό προστασίας των δικαιω-
μάτων του παιδιού Λήδα Κουρσουμπά 
σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας να 
προχωρήσει στη σύνταξη πρωτοκόλλου 
που θα παρέχει το δικαίωμα στους γονείς 
να συνοδεύουν τα παιδιά τους κατά την 
διάρκεια εξετάσεων σε δημόσια νοσηλευ-
τήρια.  Δόθηκε μάλιστα χρονοδιάγραμμα 
μέχρι την έναρξη των εργασιών του σώ-
ματος μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να 
έχει ολοκληρωθεί το πρωτόκολλο.  Το 
πρωτόκολλο θα βασίζεται πάνω στα διε-
θνή πρότυπα και κυρίως πάνω στις πρα-
κτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.

Βρετανοί «έκλεισαν» σπίτια αλλά δεν έστειλαν χρήματα 
Μουδιασμένοι εμφανίζονται οι 
Βρετανοί οι οποίοι θα αγόραζαν 
σπίτι στην Κύπρο, μετά το Brexit. 
Παρόλο που αυτή την περίοδο η 
αγγλική αγορά έχει μικρό μερί-
διο στον τομέα των ακινήτων στην 
Κύπρο,  ωστόσο κάποιοι από τους 
Βρετανούς αγοραστές οι οποίοι ήδη 
έχουν συνάψει συμφωνίες για την 
αγορά κατοικίας δεν έχουν ακόμη 
εμβάσει τα ανάλογα χρήματα στους 
επιχειρηματίες στην Κύπρο λόγω 
της διολίσθησης της στερλίνας.
Κτηματομεσίτες και επιχειρηματίες 
ανάπτυξης γης δήλωσαν στον «Φ» 
ότι αρκετοί Βρετανοί επικοινώνη-
σαν μαζί τους και τους ανέφεραν 
ότι θα καθυστερήσουν να αποστεί-
λουν τις πληρωμές για τα ακίνητα 
που αγόρασαν, καθώς εξαιτίας της 
υποτίμησης της στερλίνας προκύ-
πτει πρόβλημα στους οικονομικούς 
σχεδιασμούς τους.
Το θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής 
δεν καταγράφονται κινήσεις πανι-
κού μεταξύ Βρετανών που διαμέ-
νουν μόνιμα στο νησί ή διαθέτουν 
ακίνητα στην Κύπρο. Δεν εξέφρα-
σαν επιθυμία να πωλήσουν τα 
ακίνητά τους. Φαίνεται να τηρούν 
στάση αναμονής, περιμένοντας τις 
εξελίξεις αφού ανησυχούν για το 

καθεστώς που θα έχουν κατά τη 
διαμονή τους στο νησί. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο των επιχειρηματι-
ών ανάπτυξης γης, Παντελή Λεπτό, 
ακόμη είναι νωρίς για να διαπιστω-
θεί κατά πόσο θα υπάρξουν επιπτώ-
σεις στην αγορά, προσθέτοντας ότι 
μόλις το 10% ακινήτων στην Κύπρο 
έχει πωληθεί σε Βρετανούς. Είπε 
πως οι Βρετανοί που διαμένουν 
στην Κύπρο αναμένουν τις εξελίξεις 
για τα επόμενα βήματα που θα ακο-
λουθήσουν.
Ο πρόεδρος των κτηματομεσιτών 
Μαρίνος Κυναιγείρου σημείωσε 
πως μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κα-
μία αλλαγή στη στάση των Βρετα-

νών εκτιμώντας πως το Brexit είναι 
μια εξέλιξη για την οποία κανένας 
δεν γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Ο 
επίσης κτηματομεσίτης Ηλίας Πε-
κρής δήλωσε πως τους τελευταί-
ους δύο μήνες είχε παρατηρηθεί 
αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος 
Βρετανών για αγορά ακινήτων στην  
Κύπρο, προσθέτοντας όμως ότι κά-
ποιοι Άγγλοι, που βρίσκονταν στη 
διαδικασία να αποκτήσουν κατοι-
κία, ζήτησαν πίστωση χρόνου ανα-
μένοντας τις εξελίξεις.
Ο επιχειρηματίας Χριστάκης Τζιο-
βάνης επισήμανε ότι θα επηρεαστεί 
η αγορά από το Brexit.

Ανησυχία από ντιβέλοπερς- κτηματομεσίτες για το Brexit


