
O ΚόσμοςTHURSDAY 2 FEBRUARY 2012 ΚΥΠΡΟΣ14

Χειρόφρενο οι οδηγοί λεωφορείων 
σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σε πλήρη ρήξη οδηγήθηκαν 
πλέον οι σχέσεις των νέων 
εταιρειών λεωφορείων µε 

το υπουργείο Συγκοινωνιών. 
Μια κρίση που αν δεν επιλυθεί 
οριστικά τα αµέσως επόµενα ει-
κοσιτετράωρα, θα οδηγήσει µε 
βεβαιότητα σε πλήρη κατάρρευση 
του νέου συστήµατος 19 µήνες 
µετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες 
του. Ήδη από χθες Τετάρτη, οι 
εργαζόµενοι στις εταιρείες λεω-
φορείων Λευκωσίας, Λεµεσού, 
Λάρνακας και Πάφου κατέβηκαν 
σε επ’ αόριστον απεργία, ενώ 
ταυτόχρονα, εκ µέρους όλων των 
νέων εταιρειών (Λευκωσίας, Λε-
µεσού, Λάρνακας, Αµµοχώστου, 
Πάφου και Υπεραστικών), µε 
κοινή επιστολή τους µέσω του 
δικηγόρου τους Νίκου Παπαευ-
σταθίου, καταγγέλλουν κατάφω-
ρες παραβιάσεις των συµβάσεων 
από πλευράς του υπουργείου και 
δίνουν τελευταία προειδοποίηση 
για καταγγελία των συµβάσεων 
και προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη 
για αποζηµιώσεις.

Ο υπουργός Συγκοινωνιών 
πάλι από την πλευρά του, µίλησε 
για άµεση καταβολή 4 εκατ. ευρώ 
προς τους οργανισµούς συγκοι-
νωνιών των κατά τόπους επαρχι-

ών για την πληρωµή των οδηγών 
λεωφορείων.

Συγκεκριµένα, ο υπουργός 
είπε ότι τα ποσά κατανέµονται σε 
710.000 ευρώ για τη Λευκωσία, 
1,5 εκατ. ευρώ για τη Λεµεσό, 
250.000 ευρώ για την Πάφο και 
τα υπόλοιπα πηγαίνουν στις δύο 
άλλες εταιρείες των επαρχιών 
Λάρνακας και Αµµοχώστου.

Σύµφωνα µε τον Ευθύµιο 
Φλουρέντζο, οι οδηγοί δεν νο-
µιµοποιούνται να κατέλθουν σε 
απεργιακές κινητοποιήσεις, από 
τη στιγµή που καταβάλλονται τα 
χρήµατα.

Ο ∆ιευθυντής της ΕΜΕΛ, 
Γιώργος Κυριάκου, έκανε λόγο 
για ένα «κλινικά νεκρό σύστηµα 
συγκοινωνιών» και διερωτήθηκε 
«πώς κατάφερε το Υπουργείο να 
µιλά για υπερπληρωµές, ενώ οι 
εταιρίες οδεύουν προς κατάρρευ-
ση και χρεοκοπία;».

Σύµφωνα µε τον κ. Κυριάκου, 
«τα λεφτά αυτά είναι για τις ερ-
γασίες που εκτέλεσαν οι εταιρί-
ες προς όφελος του κράτους για 
τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο 
και ∆εκέµβριο» και πως τα έξοδα 
της ΕΜΕΛ είναι πολύ µεγαλύτε-
ρα, αφού όπως είπε, κάθε µήνα 
η εταιρία καταβάλλει 700 χιλιά-

δες ευρώ µισθούς, 300 χιλιάδες 
ευρώ δόση δανείου και 250 χι-
λιάδες ευρώ για καύσιµα, προ-
σθέτωντας ότι το ποσό του 1,5 
εκατ. ευρώ δεν πρόκειται να γίνει 
αποδεκτό γιατί όπως υποστήριξε 
δεν αρκεί για να καλύψει τις ανά-
γκες της εταιρείας για το πρώτο 
τρίµηνο του 2012.

Από την πλευρά τους, σε δη-
λώσεις τους µετά το πέρας σύ-
σκεψης στην ΠΕΟ Λεµεσού, ο 
Επαρχιακός Γραµµατέας της ΣΕ-
Γ∆ΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ Λεµεσού, Χρί-
στος Χριστοφή και ο Οργανωτι-
κός Γραµµατέας της ΟΜΕΠΕΓΕ 
ΣΕΚ Λεµεσού, Γιάννης Τσουρής, 
ανακοίνωσαν την απόφαση για 
επ’ αόριστον απεργία των οδη-
γών λεωφορείων, µετά από επι-
στολή της ΕΜΕΛ ότι αδυνατεί 
να καταβάλλει τους µισθούς των 
υπαλλήλων της, ο αριθµός των 
οποίων ανέρχεται σε 250 περί-
που άτοµα.

Οι δυο εκπρόσωποι των συ-
ντεχνιών ζήτησαν την κατανό-
ηση του επιβατικού κοινού για 
την ταλαιπωρία που αναµένεται 
να δηµιουργηθεί και εξέφρασαν 
την ελπίδα όπως δοθεί σύντοµα 
λύση στο πρόβληµα που αντιµε-
τωπίζουν τα µέλη τους.

ΟΕΒ και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ΣΕΚ και 
ΠΕΟ έκαναν αποδεκτή 

την πρόταση του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για επίλυση της 
εργασιακής διαφοράς που προ-
έκυψε µεταξύ των δύο πλευ-
ρών, µετά την απόφαση της 

ΟΕΒ για πάγωµα αυξήσεων 
και ΑΤΑ για δύο χρόνια στον 
ιδιωτικό τοµέα. Η πρόταση πε-
ριλαµβάνει µεταξύ άλλων την 
συνέχιση καταβολής της ΑΤΑ 
από τις επιχειρήσεις, ενώ σε 
επιχειρήσεις/κλάδους που δεν 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα οικο-
νοµικά προβλήµατα θα συνεχί-

σουν να παραχωρούνται κανο-
νικά αυξήσεις σε µισθούς και 
ωφελήµατα όπως προνοούνται 
στις συλλογικές συµβάσεις. 

Συµφωνήθηκε επίσης η σύ-
σταση κοινής Επιτροπής από 
την ΟΕΒ και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για ορθή εφαρµογή 
της συµφωνίας. 

Προς επίλυση της εργασιακής διαφοράς 
μεταξύ ΟΕΒ, ΣΕΚ και ΠΕΟ

ΑΠΟ∆ΕXΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στιγµιότυπο από παλαιότερη απεργία 
των οδηγών λεωφορείων.




