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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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ΚΥΠΡΟΣ

9 τόνοι κρέας από τις 
ελεύθερες περιοχές 
«κατασχέθηκαν» 
στα κατεχόμενα
Κατά το 2017 συνολικά εννέα 
τόνοι κρέατος «κατασχέθηκαν» 
από το «τελωνείο» και την «αστυ-
νομία» των κατεχόμενων με την 
κατηγορία ότι παράνομα γίνεται 
η διακίνηση τους από τις ελεύ-
θερες περιοχές στα κατεχόμενα.
Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της 
τουρκοκυπριακής εφημερίδας 
«Χαβαντίς» με τον τίτλο «Τρομα-
κτική εικόνα με λαθραία κρέα-
τα» γράφει ότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα, η μεγαλύτερη ποσό-
τητα κρέατος «κατασχέθηκε» στο 
Πέργαμος, ενώ κατά το 2016 η 
ποσότητα του λαθραίου κρέατος 
ήταν λίγο μεγαλύτερη από τρεις 
χιλιάδες κιλά.

Στον ΠτΔ οι πολύτεκνοι. Κατανόηση για τα αιτήματά τους
Αμεσης εξέτασης χρήζουν 
τα αιτήματα που επέδωσε 
την Δευτέρα στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας δηλώνει η 
παγκύπρια οργάνωση πο-
λυτέκνων, σε συνάντηση 
που είχαν στο Προεδρικό 
Μέγαρο.
Μεταξύ άλλων, ζητούν επα-
ναφορά των φοιτητών ως 
εξαρτώμενα τέκνα πολυτέ-
κνων, αύξηση της πρόσθε-
της φοιτητικής χορηγίας, με 
αύξηση του υπολογιζόμενου 
εισοδηματικού κριτηρίου 
και επαναφορά του επιδό-
ματος μάνας ως είχε. 
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος 

της Οργάνωσης Ντίνος 
Ολύμπιος, ο Πρόεδρος τους 
έχει πει πως μέσα στο πλαί-
σιο των δυνατοτήτων του 
κράτους και των οικονομι-
κών του κράτους θα δει με 

κατανόηση τις πολύτεκνες 
οικογένειες και θα κάνει ότι 
είναι δυνατόν για να βελτι-
ώσει αυτά τα αιτήματα. 
Τα αιτήματα έχουν κοστολο-
γηθεί, ωστόσο βρίσκονται 

ακόμη σε διαβούλευση με 
όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και το κόστος αυτό, 
μπορεί να διαφοροποιη-
θεί, ώστς σύμφωνα με τον 
κ. Ολύμπιο βοηθηθούν οι 
πολύτεκνες οικογένειες που 
σπουδάζουν τρια, τέσσερα, 
πέντε παιδιά, να τα βγάζουν 
πέρα και να μην αναγκάζο-
νται να σταματούν τις σπου-
δές των παιδιών τους. 
Στα αιτήματα τους περιλαμ-
βάνεται και η επαναφορά 
εκπτώσεων για τα παιδιά 
αλλά και το δικαίωμα σε 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.  

Πρώτη στις άδειες ασθενείας στο δημόσιο η Κύπρος

Τ
ο υψηλότερο ποσοστό αδει-
ών ασθενείας των δημοσίων 
υπαλλήλων στις 28 χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

έχει η Κύπρος. 
Εντυπωσιακά περισσότερα χρήμα-
τα από τις χώρες μέλη καταβάλλει η 
κυβέρνηση για άδειες. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Eurostat η Κύπρος κατέ-
χει την πρωτιά με ποσοστό 8,5% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
ευρωπαικής ένωσης και ακολουθεί η 

Γερμανία με 6,1%. Τελευταία είναι η 
Ελλάδα με μόλις 0,7%. 
Κατά το 2016 το 74% των δημοσίων 
υπαλλήλων πήραν άδεια ασθενείας 
λιγότερη από 13 μέρες, το 26% πε-
ρισσότερες από 13 μέρες, το 23% 
από μία μέχρι 6 και το 16% από 7 
μέχρι 13. 
Οι δημόσιο υπάλληλοι μπορούν να 
πάρουν μέχρι 8 μέρες άδεια χωρίς ια-
τρικό δικαιολογητικό. 
Σύμφωνα με την Ανωτερη Λειτουργο 

Δημοσιας Διοικησης και Προσωπικου 
Σοφία Βασιλέιου, μέσα σε αυτά τα πο-
σοστά υπάρχουν και οι άνθρωποι που 
έχουν σοβαρές ασθένειες και παίρ-
νουν μεγαλύτερη άδεια και γενικά δεν 
γίνεται κατάχρηση αυτής της άδειας 
χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό.
Οι φυλακές και το κρατικό αρχείο 
φαίνεται ότι είναι οι υπηρεσίες με τις 
περισσότερες άδειες ενώ με τις λιγό-
τερες είναι το υπουργείο εξωτερικών 
και το τμήμα δασών. 


