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Σε δηλώσεις της µετά το πέρας της συνεδρίας η 
κ. Αιµιλιανίδου σηµείωσε ότι η θέση του Υπουργεί-
ου είναι ότι υπάρχουν ορισµένοι τοµείς υπηρεσιών 
στην τουριστική βιοµηχανία όπου θα πρέπει να εισα-
χθεί η ελληνική γλώσσα, όχι µόνο για λόγους καλύ-
τερης αξιοποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά 
και για λόγους ασφάλειας. Η υπουργός Εργασίας 
ξεκαθάρισε ότι δεν προκρίνεται η εισαγωγή της ελ-
ληνικής γλώσσας σε όλα τα θέµατα που αφορούν την 
τουριστική βιοµηχανία, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι 
µέσα στα πλαίσια της ανεργίας που υπάρχει σήµερα 
πρέπει σε κάποια επαγγέλµατα η ελληνική γλώσσα 
να θεωρείται απαραίτητη.

Σε παρατήρηση ότι κάποια στοιχεία δείχνουν ότι 
οι Κύπριοι εργοδοτούνται σε µεγαλύτερους αριθµούς 
στην τουριστική βιοµηχανία, η κα. Αιµιλιανίδου είπε 
ότι πράγµατι έχουν ξεπεράσει το 48% οι Κύπριοι ερ-
γαζόµενοι στα ξενοδοχεία σε αντίθεση µε το 2012 
οπόταν και το ποσοστό ήταν πολύ χαµηλό.

Ερωτηθείσα σε ποιους τοµείς της τουριστικής βι-
οµηχανίας θα εισαχθεί η ελληνική γλώσσα, η κ. Αι-
µιλιανίδου είπε ότι θα πρέπει να µελετήσουν τους 
τοµείς έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία και να µπο-
ρούν αφενός να εργάζονται ορθά οι βιοµηχανίες του 
τουρισµού, αλλά και να υπάρχει η ελληνική γλώσσα 
σε κάποια επαγγέλµατα και σε κάποιους τοµείς υπη-
ρεσιών στην τουριστική βιοµηχανία.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
Ανδρέας Φακοντής είπε ότι «µπήκε το νερό στο αυλά-

κι» για την εισαγωγή και θεσµοθέτηση της ελληνικής 
γλώσσας ως απαραίτητο προσόν για απασχόληση σε 
κάποια επαγγέλµατα στη ξενοδοχειακή και επισιτι-
στική βιοµηχανία. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση 
ότι κάτι τέτοιο αποτελεί επιτακτική ανάγκη και τόνισε 
ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα και στην αύξηση της πα-
ραγωγικότητας και στην αντιµετώπιση της ανεργίας, 
η οποία συνεχώς αυξάνεται.

Σχετικό νοµοσχέδιο θα ετοιµαστεί από την κυβέρ-
νηση, αφού προηγηθεί κοινωνικός διάλογος.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιµόρφωση και η κα-
τάρτιση στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιοµηχα-
νία, όπως επίσης και των ανέργων του κλάδου αυ-
τού, θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΚΟΤ Μάριος Χαννίδης, 
ανέφερε ότι ο ΚΟΤ επαναβεβαίωσε κατά τη σηµερινή 
συνεδρία τη θέση του για τη θεσµοθέτηση της ελλη-
νικής γλώσσας σε κάποια επαγγέλµατα που αφορούν 
τη ξενοδοχειακή και τουριστική βιοµηχανία της Κύ-
πρου, ούτως ώστε να λειτουργήσει και να καταπολε-
µήσει την ανεργία.

 «Για τον κυπριακό τουρισµό εργάζονται ορισµένες 
χιλιάδες κοινοτικοί εργαζόµενοι, ενώ παράλληλα 
υπάρχουν Κύπριοι πολίτες, οι οποίοι παραµένουν 
άνεργοι και θα µπορούσαν να εργοδοτηθούν στην 
ξενοδοχειακή βιοµηχανία», ανέφερε ο κ. Χαννίδης, 
προσθέτοντας ότι θα πρέπει σε κάποια επαγγέλµατα 
πρώτης γραµµής να υπάρχει απαραίτητη γνώση της 
ελληνικής γλώσσας.

Απαιτούμενο προσόν για κάποια 
επαγγέλματα η ελληνική γλώσσα
Την εισαγωγή και θεσµοθέτηση της ελληνικής γλώσσας ως απαιτούµενο προσόν για κάποια επαγγέλ-
µατα στην τουριστική βιοµηχανία, προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Το θέµα συζητήθηκε σήµερα από 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, Ζέτας Αιµιλιανίδου.

Νέα σελίδα για το ∆ηµοκρατικό Κόµµα. Ο Νικό-
λας Παπαδόπουλος ανέλαβε από σήµερα και για τα 
επόµενα 4 χρόνια τα ηνία του κόµµατος. Ο κ. Πα-
παδόπουλος επικράτησε µε οριακή πλειοψηφία του 
ανθυποψηφίου του και τέως προέδρου του ∆ΗΚΟ, 
Μάριου Καρογιάν, στις χθεσινές εκλογές. Εξασφά-
λισε 12.460 ψήφους ή ποσοστό 51,12%. Ο Μάριος 
Καρογιάν εξασφάλισε 11.914 ψήφους, ή ποσοστό 
48,88%.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ
Μηνύµατα εσωκοµµατικής ενότητας έστειλε ο 

νέος πρόεδρος του ∆ΗΚΟ, σε δηλώσεις αµέσως 
µετά την ανακήρυξη του. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέ-
φερε ότι διαγράφονται όλα όσα λέχθηκαν στην προ-

εκλογική διαδικασία και το ∆ΗΚΟ γυρίζει σελίδα. 
Αυτά που µας ενώνουν, είπε, είναι πολύ περισσότε-
ρα από αυτά που µας χωρίζουν και θα είµαστε πάντα 
∆ΗΚΟϊκοί. Ούτε Παπαδοπουλικοί, ούτε Καρογιανι-
κοί, ούτε Κυπριανικοί, ούτε Τασσικοί. Έτεινε χέρι 
φιλίας και συνεργασίας προς τον Μάριο Καρογιάν, 
ενώ απευθυνόµενος στον κόσµο του ∆ΗΚΟ, είπε 
ότι θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων, γιατί από σήµερα 
αρχίζει δουλειά.

Να σηµειωθεί ότι σήµερα ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος έκανε την πρώτη του επίσηµη εµφάνιση ως 
αρχηγός του ∆ΗΚΟ στη συνεδρίαση του Εθνικού 
Συµβουλίου, σηµατοδοτώντας µε έναν ιδιαίτερα 
συµβολικό τρόπο την αλλαγή σελίδας στο κόµµα, 
αλλά και στη συγκυβέρνηση.

Νέα σελίδα στο ∆ΗΚΟ µε Νικόλα Παπαδόπουλο στο τιµόνι




