
ο νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή 
Επιθεωρήσεων, αφορά τη θέσπιση μιας 
τέτοιας Αρχής η οποία θα σύμβαλλει 
στην πιο στοχευμένη αντιμετώπιση 

του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, 
στην αποτελεσματικότερη προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως η 
προστασία των μισθών, η ετήσια άδεια, οι 
ώρες απασχόλησης και ανάπαυσης, η άδεια 
μητρότητας, η άδεια πατρότητας και πολλά 
άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα, καθώς 
και στην ορθότερη εφαρμογή της εργατικής 
νομοθεσίας.

Το νομοσχέδιο αυτό, για 2,5 χρόνια βρισκόταν 
υπο συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας. Κατ’ επανάληψη τοποθετήθηκαν, 
τόσο τα κόμματα, όσο και άλλοι εμπλεκόμενοι. 
Οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν βολεύονταν 
με το σχετικό Νομοσχέδιο και συνεχώς έθεταν 
νέες απαιτήσεις. Δύο φορές έφτασε μέχρι 
την Ολομέλεια του Σώματος και αναβλήθηκε 
η λήψη απόφασης. Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε 
για σκοπιμότητες και προσπάθεια 
εξυπηρέτησης της μερίδας των εργοδοτών 
που καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα. 

Τον περασμένο Δεκέμβρη το νομοσχέδιο 
παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια της 
Βουλής, όπου τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, 
ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη και ΕΛΑΜ υπερψήφισαν 
τροπολογία για αποκοπή των κονδυλίων που 
αφορούσαν τη Σύσταση και Λειτουργία της 
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

Παρόλα αυτά, το ζήτημα της σύστασης 
της Υπηρεσίας συνεχίζει να συζητείται στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Σε αυτό 
το πλαισιο, το ΔΗΚΟ κατέθεσε απρόσμενες 
τροπολογίες επί του νομοσχεδίου, οι οποίες 
προκαλούν ερωτηματικά. Ιδιαίτερα, αφού το 
νομοσχέδιο που βρίσκεται σήμερα ενώπιον 
της Βουλής είναι αποτέλεσμα αμοιβαίων 
υποχωρήσεων των κοινωνικών εταίρων, 
προκειμένου αυτό να προωθηθεί για ψήφιση 
το συντομότερο δυνατό. 

Αν οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ υιοθετηθούν, 
καταστρατηγείται η φιλοσοφία του 
νομοσχεδίου, καθιστώντας το ουσιαστικά 
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ανεπαρκέστατο στην αποτελεσματική προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρόκεται για 
τροπολογίες οι οποίες καταργούν τις διατάξεις 
που αφορούν στην επιβολή διοικητικών προστίμων, 
τα αδικήματα και τις ποινές.

Οι νέοι θα πρέπει να γνωρίζουν, ποιοι έχουν 
ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και ποιοι όχι. Οι 
τροπολογίες του Νικόλα Παπαδόπουλου και του 
ΔΗΚΟ, θα προκαλέσουν ζημιά στην προσπάθεια 
των κοινωνικών εταίρων για διαφύλαξη των 
εργασιακών δικαιωμάτων και αντιμετώπιση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εργοδοτών.
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να καίριο ερώτημα που απασχολεί 
το λαό μας είναι το πόσο 
ασφαλείς μπορούμε να νιώθουμε 
στο κράτος που ζούμε, όταν 
θέματα που παρουσιάζονται δεν 

αντιμετωπίζονται με τη απαραίτητη σοβαρότητα 
από τους αρμόδιους. Πριν μερικούς μήνες ήρθε 
στην επιφάνεια της επικαιρότητας η υπόθεση 
του κατασκοπευτικού βαν. Μια υπόθεση η οποία 
μπορεί να δημιουργήσει στον κάθε ένα από 
εμάς το αίσθημα της ανασφάλειας. 

Ζούμε στην εποχή που όλη η προσωπική μας 
ζωή εύκολα μπορεί να παρακολουθηθεί, 
είτε μέσω διαδικτύου, είτε με την αλόγιστη 
χρήση της δύναμης της τεχνολογίας. Βασική 
μας ανάγκη είναι ο καθένας να λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία 
των προσωπικών του δεδομένων.  Παρόλα 
αυτά, πολλά και διάφορα εμφανίζονται κατά 
καιρούς στην επικαιρότητα προκαλώντας την 
αβεβαιότητα για το «κράτος δικαίου» που μας 
παρουσιάζουν οι κυβερνώντες. Ο μεγάλος 
ντόρος που δημιουργήθηκε στην πρόσφατη 
περίπτωση του βαν φαίνεται να κουκουλώνεται. 

Οι τελευταίες ανακοινώσεις 
αναφέρουν συλλήψεις και 
ανακρίσεις, κάτι που όπως 
φαίνεται είναι για τα μάτια του 
κόσμου. Έτσι λοιπόν, λίγους 

μήνες μετά, κανείς δεν ασχολείται 
με το θέμα. Ένα θέμα που έλαβε 

διεθνείς διαστάσεις. Εύκολα μπορεί 
να αντιληφθεί κανείς, ότι πρόκειται για 

ακόμα μια φορά για υπόθεση διαπλοκής και διαφθοράς 
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη, καθώς τα 
συμφέροντα που όπως φαίνεται μέσα από τη στάση τους, 
τα όσα λέχθηκαν για άδειες οπλοφορίας και πελατειακές 
σχέσεις μεταξύ των Ισραηλινών και του δικηγορικού 
γραφείου του προέδρου, ισχύουν.

Καλό θα ήταν λοιπόν, οι άμεσα υπεύθυνοι να 
παρουσιαστούν και να αναφέρουν τα αποτελέσματα της 
έρευνας, καθώς και τα αδικήματα που πιθανώς προκύπτουν. 
Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, όταν 
παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των εργαζομένων και της 
νεολαίας. Κάνουμε κάλεσμα αφύπνισης και εγρήγορσης, 
καθώς οι αντιλαϊκές πολιτικές που μας επιβάλλουν, εκτός 
των άλλων, προκαλούν την ανασφάλεια και το περί 
δικαίου αίσθημα του κυπριακού λαού.

Έ
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ύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η 
χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες 
θέσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ), από τα κράτη μέλη. Από τα 
στοιχεία διαφαίνεται κύρια, ότι είμαστε πίσω σε ότι 
αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στις μεταφορές και 
στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η παρούσα κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει 
ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό και πολιτική 
στο θέμα των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να 
πρέπει να φορτωθούν την αδράνεια, την αδιαφορία 
και την προχειρότητα του κράτους.

Ως ΕΔΟΝ αντιλαμβανόμαστε ότι η μη επίτευξη 
των στόχων οδηγεί σε δύο σοβαρά προβλήματα. 
Από τη μια η καταστροφή που συντελείται στο 
περιβάλλον και από την άλλη οι πιθανές ποινές 
που θα επιβληθούν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την 
μη επίτευξη των στόχων που έθεσε. Ποινές που θα 
θυματοποιήσουν το λαό και ειδικά τη νέα γενιά, που 
πληρώνουν ήδη την ανικανότητα της Κυβέρνησης, 
που αύξησε με διάταγμα τις τιμές των καυσίμων. 
Η αύξηση στην τιμή των καυσίμων αναμένεται να 
επιφέρει αλυσιδωτές αυξήσεις τιμών σε βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες, τις οποίες και πάλι θα τις 
πληρώσουν οι φορολογούμενοι. 

Από την άλλη, θεωρούμε ότι εκτός από το σεβασμό 
στο περιβάλλον, η όσο το δυνατό καλύτερη 
διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή θα 
οδηγήσει σε πιο φτηνή ηλεκτρική ενέργεια για το λαό. 
Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της 
έστω και την ύστατη αλλάζοντας πολιτικές. Οφείλει 
να σταματήσει να απορρίπτει τις προτάσεις των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης, και κυρίως του ΑΚΕΛ 
(όπως η παραχώρηση  κινήτρων για προώθηση της 
υγραεριοκίνησης και της ηλεκτροκίνησης), και να 
τις αφουγκραστεί.

Σ



αναταραχή στο Ιράν μετά 
το θάνατο 8 ανθρώπων, 
ανάμεσα τους και ο 
Ιρανός στρατηγός Κασέμ 
Σουλεϊμανί, επικεφαλής 

της ειδικής μονάδας «Αλ Κουντς» 
του σώματος των «Φρουρών 
της Επανάστασης» ανοίγει νέο 
αιματοκυλισμένο κεφάλαιο στον 
Περσικό κόλπο και τη Μέση 
Ανατολή με την υπογραφή και 
πάλι των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ, με αφορμή δηλώσεις 
του Γ.Γ. του, αλλά και του 
Αμερικανού Προέδρου, 
φαίνεται για άλλη μια φορά να 
εμπλέκεται στην πυροδότηση 
νέων συγκρούσεων στη Μέση 
Ανατολή, που όπως κάθε φορά 
οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι 
ίδιοι οι λαοί. 

Η Κύπρος θα βρεθεί στο 
στόχαστρο αν με οποιονδήποτε 
τρόπο εμπλακεί στους 
πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ, Ισραήλ και Σαουδικής 
Αραβίας ενάντια στο Ιράν και 
σε άλλα κράτη και λαούς της 
γειτονιάς μας. 

Οι τυχόν διευκολύνσεις που 
δόθηκαν από την Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη προς την 
αμερικανική κυβέρνηση, δηλαδή 
για επιχειρήσεις εκκένωσης 
διπλωματικών αποστολών από 
τις γειτονικές χώρες ελπίζουμε 
να χρησιμοποιηθούν όντως για 
αυτό, χωρίς η Κύπρος να δίνει το 
έρεισμα για νέες αιματοχυσίες.

Η


