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Πώς απαντά η κυβέρνηση για 1.500 Τ/κ εργαζόμενους και οδοφράγματα 

Η 
κυβέρνηση θα συζητήσει το θέμα των μέ-
τρων υγείας και πρόληψης της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού εφόσον δημιουργηθούν 
οι συνθήκες για να μπορούν οι Τ/κ εργα-

ζόμενοι σε επιχειρήσεις στις ελεύθερες περιοχές 
να προσέρχονται στις εργασίες τους, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος 
Κούσιος, σημειώνοντας ότι είναι η τ/κ πλευρά που 
έχει απαγορεύσει τις διελεύσεις από όλα τα οδο-
φράγματα.
Σημείωσε ότι το θέμα δεν έχει συζητηθεί λόγω των 
συνθηκών που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Όμως 
είναι βέβαιο πως εφόσον υπάρχει δυνατότητα με-
τάβασης των Τ/κ εργαζομένων στις εργασίες τους 
στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία 
περιοχές, «ναι θα συζητήσουμε το θέμα για να λά-
βουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Αλλά δεν βλέπω 
πέραν του θέματος υγείας και πρόληψης της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού, οποιοδήποτε άλλο θέμα».
Ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας ανέστειλε τη λειτουργία τεσσάρων 
σημείων διέλευσης και παράμειναν άλλα πέντε ση-
μεία ανοικτά, ωστόσο η τ/κ πλευρά απαγόρευσε τη 
διέλευση από όλα τα οδοφράγματα, σημειώνοντας 
ότι στην απαγόρευση περιλαμβάνονται μέλη του δι-
πλωματικού σώματος και των ΗΕ.
«Όταν και εφόσον υπάρξουν οι συνθήκες που θα 
επιτρέψουν τη διέλευση από τα οδοφράγματα (εκ 
μέρους της τ/κ πλευράς) θα ληφθούν οι ανάλο-
γες αποφάσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το 
Υπουργείο Υγείας πιθανόν να έχει κάποιες απόψεις 
για το θέμα καθ’ όσον αφορά την λήψη προληπτι-
κών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού. Σε 
αυτό το στάδιο όμως η κατάσταση είναι τέτοια που 

το θέμα αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορεί να συζητη-
θεί, αφού η άλλη πλευρά έχει αποκλείσει παντελώς 
τη διέλευση από όλα τα σημεία διέλευσης».
Οσον αφορά το θέμα της καταβολής των επιδομά-
των προς τους Τ/κ εργαζόμενους που έχουν εντα-
χθεί στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας ο κ. 
Κούσιος είπε ότι σε όσους εξ αυτών είχαν λογαρια-
σμούς σε τράπεζες στις ελεύθερες περιοχές, τα χρή-
ματα κατατέθηκαν. Για όσους δεν είχαν λογαρια-
σμούς, εκδόθηκαν επιταγές προς τους δικαιούχους 
που έχουν αποσταλεί μέσω των ΗΕ, πρόσθεσε λέ-
γοντας ότι δεν γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 
παράδοση.
Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο απόλυσης αυ-
τών των εργαζομένων εάν δεν μπορούν να προσέλ-
θουν στην εργασία τους, ο Εκπρόσωπος είπε ότι 
εφόσον καλύπτονται από τα σχέδια του Υπουργείου 
Εργασίας, δεν μπορούν να απολυθούν.
 
«Η επαναλειτουργία όλων των οδοφραγμάτων 
συνυφασμένη με την πανδημία»
Στην ερώτηση πότε θα ανοίξει τα οδοφράγματα η 
κυβέρνηση, ο Κυριάκος Κούσιος παρατήρησε ότι η 
κυβέρνηση έχει αναστείλει την λειτουργία τεσσά-
ρων σημείων και θεωρεί ότι πέντε σημεία διέλευ-
σης είναι ανοικτά. «Η άλλη πλευρά έχει κλείσει τα 
σημεία διέλευσης», τόνισε.
Ερωτηθείς πότε πιστεύει ότι θα επιστρέψουμε 
στο καθεστώς πριν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, με 
ανοικτά όλα τα σημεία διέλευσης, ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος είπε ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να 
το προβλέψει. «Είναι συνυφασμένο απόλυτα με τις 
εξελίξεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Δεν υπάρ-
χει για την κυβέρνηση κανένας απολύτως λόγος 

να μην επαναλειτουργήσουν όλα τα σημεία διέλευ-
σης, πέραν των προβλημάτων που δημιουργεί η 
πανδημία του κορωνοϊού».
 
Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ
Κάποιοι άνθρωποι βιοπορίζονται και κάποιες επι-
χειρήσεις έχουν ανάγκη την εργασία των Τ/κ ερ-
γαζόμενων που απασχολούν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, 
σημειώνοντας ότι με αυστηρή τήρηση των πρωτο-
κόλλων υγείας «θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνα-
τή προσπάθεια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία 
του οποιουδήποτε, να διευκολυνθεί η απασχόληση 
αυτών των εργαζομένων».
Η κατηγορία των Τ/κ εργαζομένων στις ελεύθερες 
περιοχές είναι διακριτή και διαφορετική από τους 
υπόλοιπους που διασχίζουν τα οδοφράγματα για 
επισκέψεις, ψώνια, αναψυχή ή οτιδήποτε άλλο που 
δεν αφορά εργασία, πρόσθεσε.
Η πολιτική πτυχή της επαναλειτουργίας των οδο-
φραγμάτων δεν αφορά την ΟΕΒ, ανέφερε ο κ. Αντω-
νίου, όμως το στοιχείο του βιοπορισμού για τους 
Τ/κ εργαζόμενους από τη μια και από την άλλη η 
ανάγκη για εργατική δύναμη των επιχειρήσεων που 
τους απασχολούν, είναι καλό να ιδωθούν ξεχωρι-
στά.
Ερωτηθείς εάν η ΟΕΒ έχει ενδείξεις από τους εργο-
δότες στον κατασκευαστικό τομέα, όπου η πλειοψη-
φία των Τ/κ εργαζομένων απασχολείται, πως εάν 
δεν βρεθεί λύση θα μείνουν εκτός δουλειάς, ο ΓΔ 
της ΟΕΒ είπε ότι ο κατασκευαστικός τομέας ξεκίνησε 
να λειτουργεί αλλά δεν βρίσκεται ακόμα σε πλήρη 
ανάπτυξη. Υπάρχει χρόνος μέχρι να τεθούν σε πλή-
ρη λειτουργία τα εργοτάξια, ώστε να βρεθεί λύση.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, Mobile: 0416066138
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Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
Η 20ετής πείρα µας στο χώρο, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε για τους πελάτες µας τις καλύτερες 

λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  
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South Hurstville
Shop 3, 63 Conells Point Road, South Hurstville

 Web: www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Mobile: 0427 316 888
Telephone: 02 95466100
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