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ΑΚΕΛ και Υπ. Υγείας συζήτησαν τις 
μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υγεία
Η ενίσχυση, ο εκσυγχρονισμός 
και η αναβάθμιση του τομέα 
της δημόσιας υγείας, είναι ανα-
γκαία προυπόθεση για την επι-
τυχή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, συμ-
φώνησαν Υπουργός Υγείας και 
ΑΚΕΛ κατά τη συνάντησή τους, 
οπου συζητήθηκαν οι επικείμε-
νες μεταρρυθμίσεις. 
Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ και η 
αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων, στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης του τομέα 
της δημόσιας υγείας, ήταν στο 
επίκεντρο της συνάντησης που 
είχε σήμερα ο Υπουργός Υγείας 
με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ. 
Όπως αναφέρθηκε μετά το πέ-
ρας της συνάντησης, υπάρχει 
ταύτιση απόψεων ότι για την 
επιτυχή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, 
αναγκαία προυπόθεση αποτε-
λούν η ενίσχυση, ο εκσυγχρο-
νισμός και η αναβάθμιση του 
τομέα της δημόσιας υγείας. 
«Συμφωνήσαμε σε καθορισμό 
οδικού χάρτη, τον οποίο εμείς 
ήδη σχεδιάσαμε και αφορά 
στην αυτονόμηση των δημό-
σιων νοσηλευτηρίων και την 
αναβάθμιση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων. Θα έχουμε συ-
νάντηση τέλη Αυγούστου για 
να κοινοποιήσουμε τον συγκε-
κριμένο οδικό χάρτη, ο οποίος 

ευελπιστούμε να εμβολιαστεί 
και με άλλες εισηγήσεις που θα 
έρθουν από το ΑΚΕΛ», δήλωσε 
ο υπουργός υγείας. 
«Από κοινού να συζητήσου-
με και να καταλήξουμε σε ένα 
οδικό χάρτη με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα, δράσεις 
και ενέργειες που θα αφορούν 
ακριβώς την αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό του δημόσι-
ου τομέα υγείας είτε στα πλαίσια 
του ΕΚΙΠΥ, είτε με ενέργειες 
που θα γίνουν από την πλευ-
ρά του Υπ. Υγείας», ανεφερε ο 
Γιώργος Λουκαΐδης.
Στόχος όπως σημείωσαν και 
οι δύο, είναι η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον 
Κύπριο ασθενή. 

Αποδέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί 
την πρόσκληση του Νίκου 
Αναστασιάδη για διάλογο

Ο
ι εκπαιδευτικές ορ-
γανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, 
ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ απο-
δέχτηκαν τη πρόσκλη-

ση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, 
για συνάντηση στις 27 Ιουλίου.  
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, 
ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, 
Γιάννος Σωκράτους, είπε πως 
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις 
προσέρχονται με καλή διάθεση 
και με τεκμηριωμένες θέσεις, 
για το καλό όλων και πρωτί-
στως του δημόσιου σχολείου. 

Ανέφερε, επίσης, πως είναι μια 
σημαντική εξέλιξη, την οποία 
οι εκπαιδευτικοί χαιρετίζουν. 
«Αυτή η συνάντηση ήταν κάτι 
που και εμείς επιθυμούσαμε. 
Μια συνάντηση, δηλαδή, με 
ανοικτή ατζέντα σε σχέση με τα 
θέματα του εξορθολογισμού. 
Το πιο σημαντικό βέβαια είναι 
το αποτέλεσμα της συνάντη-
σης, το οποίο ελπίζουμε να εί-
ναι τέτοιο, που να σημάνει και 
το τέλος της κρίσης σε σχέση 
με το χώρο της εκπαίδευσης», 
σημείωσε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΑ

Κυριακή βράδυ 
Taverna Night

με ζωντανή μουσική & τα 
πιο εύγευστα μεζεδάκια

Τρίτη Μεσημεριανό – Senior’s Lunch
με ζωντανή μουσική

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό
Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch


