
Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας 

στο 54ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ 

 

Είναι πραγματικά ιδιαίτερη η χαρά μου που για μία ακόμη χρονιά 
ευρίσκομαι μαζί σας και απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριο της Συντεχνίας 
των Δημοσίων Υπαλλήλων.  

Εκ μέρους της Πολιτείας, θέλω να ευχαριστήσω τους Δημοσίους 
Υπαλλήλους για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισαν και γενικότερα στη 
βοήθεια που η Δημόσια Υπηρεσία παρείχε στις πιο κρίσιμες στιγμές της 
ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα κατά την περίοδο που 
ακολούθησε την τουρκική εισβολή, αλλά και πιο πρόσφατα, στη μεγάλη 
συλλογική προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση.  Είναι 
καλά γνωστό ότι όταν αναλάμβανα την εξουσία το κράτος βρισκόταν στα 
πρόθυρα κατάρρευσης και χρεοκοπίας.  Τα διαθέσιμα ρευστά δεν διαρκούσαν 
παρά για ένα μήνα. 

Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία για την υπευθυνότητα του συνδικαλιστικού 
κινήματος και ειδικότερα της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ και για τις θυσίες των 
μελών της που ως αποτέλεσμα έγινε κατορθωτό σταδιακά να σταθεί στα 
πόδια του το κράτος και να παρουσιάσει μια σταθερή ανάπτυξη.  Αποτέλεσμα 
τούτου είναι και το ότι, μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο με την ηγεσία 
της ΠΑΣΥΔΥ, έγινε κατορθωτό από την 1η Ιανουαρίου τουλάχιστον να 
αποκατασταθούν κάποια από των βασικών δικαιωμάτων που ήσαν ένα μέρος 
των θυσιών που έχετε υποστεί.  

Την ίδια ώρα θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία και για την περίοδο της 
διαπραγμάτευσης για την ένταξη και τον ρόλο που διαδραματίζει η Δημόσια 
Υπηρεσία, όπως και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ ο 
οποίος υπήρξε αντάξιος των προσδοκιών της πολιτείας και της κοινωνίας. 

Όποτε κλήθηκαν να υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο, αλλά και τη χώρα, 
οι λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν πέραν του 
αναμενόμενου με τον καλύτερο τρόπο.  

Αυτή την περίοδο η Δημόσια Υπηρεσία καλείται να διεκπεραιώσει μια 
άλλη μεγάλη πρόκληση.  Αυτή της απαλλαγής της από τις διαχρονικές 
διαρθρωτικές της παθογένειες, ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει 
καλύτερα τον πολίτη, αλλά και την ανάπτυξη.  Στόχος μας είναι να καταστεί 
ακόμα φιλικότερη σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και λιγότερο ευάλωτη σε 
πολιτικές παρεμβάσεις.  

Είναι σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο που η Κυβέρνηση προσπαθεί με 
νομοθετικές ρυθμίσεις όχι μόνο να απαλλάξει τη Δημόσια Υπηρεσία από τις 
διαρθρωτικές τις στρεβλώσεις αλλά και να της δώσει τα σύγχρονα εργαλεία 
που και η ίδια θα ήθελε για να μπορεί να διεκπεραιώνει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τις οποίες καλείται να 
αντιμετωπίσει.  



Εσείς, οι λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας, γνωρίζετε καλύτερα από 
οποιονδήποτε την πολυμέτωπη προσπάθεια που γίνεται, για πρώτη φορά 
από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για νέα ουσιαστική 
ριζοσπαστική αλλαγή.  Μια αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος και η οποία δεν 
μπορεί να γίνει χωρίς τη δική σας συνεργασία, χωρίς τη δική σας συνδρομή 
και τη δική μας συμβολή. 

Είναι σε αυτό το πλαίσιο, που θέλω από το βήμα της ετήσιάς σας Γενικής 
Συνέλευσης, να σας ευχαριστήσω θερμά για την εποικοδομητική στάση την 
οποία τηρήσατε ως εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα στην 
προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση.  Μια προσπάθεια που δυστυχώς ακόμη 
δεν ολοκληρώθηκε όπως ήταν η καθολική επιθυμία. 

Μετά την απόρριψη των σχετικών νομοσχεδίων από τη Βουλή τον 
περασμένο Δεκέμβριο, η Κυβέρνηση προχώρησε σε ένα νέο κύκλο 
διαβουλεύσεων με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τροποποιήσαμε και 
ενισχύσαμε τα νομοσχέδια και με δικές τους προτάσεις έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή η ψήφισή τους από τη Βουλή, καθώς χωρίς τη συνεργασία 
τουλάχιστον της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων δεν 
μπορεί να επιτευχθεί η οποιαδήποτε θέσπιση νομοθεσίας, που ιδιαίτερα στην 
προκειμένη περίπτωση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 
Υπηρεσίας.  

Και αυτό επειδή, μεταξύ άλλων, θεωρώ πως είναι αδιανόητο σε μια 
σύγχρονη Δημόσια Υπηρεσία να μην εφαρμόζεται ένα αξιοκρατικό, μη 
ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο να 
αναγνωρίζει και να ανταμείβει τον ευσυνείδητο και αποτελεσματικό δημόσιο 
υπάλληλο για την εργασία που προσφέρει.  Όπως είναι επίσης αδιανόητο το 
σύστημα προσλήψεων και προαγωγών να μη διέπεται από διαφανή, 
αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια και να καθίσταται ευάλωτο σε πολιτικές 
παρεμβάσεις.  

Δεν είναι αρκετό να μιλάμε για το ρουσφέτι.  Οφείλουμε να 
επανασχεδιάσουμε το σύστημα ούτως ώστε να μην αφήνει να ευδοκιμεί η 
παρέμβαση.  Είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να ρυθμίσουμε με τα εν 
λόγω νομοσχέδια.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για τα 
νομοσχέδια της Δημόσιας Υπηρεσίας, αποτελεί πιστεύω σημείο αναφοράς για 
την εξέλιξη της Δημόσιας Υπηρεσίας αλλά και επιβεβαίωση και της δικής σας 
θέσης, ότι αυτές οι διαχρονικές στρεβλώσεις και τα κακώς έχοντα του 
συστήματος οφείλουμε να τα πατάξουμε.  

Αποτελεί απόδειξη του ότι πρώτιστα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα 
είναι αυτοί που απαιτούν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα όσο και την 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας.  

Ευθέως θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη θετική σας προσέγγιση που 
αυτό που καταδεικνύει είναι το αίσθημα ευθύνης της ΠΑΣΥΔΥ. 



Το πρώτο βήμα για τη μεταρρύθμιση έγινε πριν λίγες μέρες με την 
υπερψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την κινητικότητα.  Πρόκειται 
για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο με την εφαρμογή του θα 
οδηγήσει αναμφίβολα στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού 
στο σύνολο της Δημόσιας Υπηρεσίας και θα οδηγήσει όχι μόνο σε 
εξοικονόμηση πόρων, αλλά σταδιακά σε μια πιο αποτελεσματική και ευέλικτη 
Δημόσια Υπηρεσία.  

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τη συντριπτική πλειοψηφία των 
Βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων που το υπερψήφισαν.  

Είμαι σίγουρος ότι το πνεύμα συναίνεσης και συνδιαβούλευσης το οποίο 
επικράτησε για το νομοσχέδιο για την κινητικότητα, θα επικρατήσει και για τα 
άλλα νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή, αφού 
ολοκληρωθεί η νομοτεχνική τους επεξεργασία από τη Νομική Υπηρεσία. 

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του κράτους έναντι σας, θέλω να πιστεύω 
πως μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο με την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ 
ανταποκριθήκαμε στις πλείστες όσες των απολύτως δικαιολογημένων 
αιτημάτων. 

Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι με νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από 
τη Βουλή θέσαμε τέρμα στην εργασιακή ανασφάλεια 5.000 εκτάκτων και 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων, διασφαλίζοντας και κατοχυρώνοντας τα 
εργασιακά τους δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση προβλέπει ότι 
οποιοσδήποτε υπάλληλος συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας, αποκτά 
καθεστώς υπαλλήλου αορίστου χρόνου.  

Η συνετή οικονομική πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μας 
επέτρεψε επίσης να τερματίσουμε από την πρώτη Ιανουαρίου του 2017 την 
παγοποίηση των μισθών, και πλέον αποδίδονται δυνάμει των σχεδίων 
υπηρεσίας οι προσαυξήσεις και η ΑΤΑ.  Παράλληλα, τερματίστηκε και η 
έκτακτη εισφορά τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών υπαλλήλων, κάτι 
που ενδυναμώνει σημαντικά το εισόδημα όλων των εργαζομένων 
διαψεύδοντας ότι η πολιτική μας θα οδηγούσε τάχα σε ένα φαύλο κύκλο 
ύφεσης και μειώσεων μισθών.  

Όσον αφορά άλλα αιτήματα εκ μέρους των εργαζομένων, η Κυβέρνηση 
υιοθέτησε αυτά που και η ίδια έκρινε απολύτως αιτιολογημένα.  Όπως για 
παράδειγμα ρυθμίσεις που βελτιώνουν την υπερωριακή αποζημίωση των 
δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων που εργάζονται με σύστημα 
βάρδιας. 

Θα ήθελα επιπλέον να υπενθυμίσω πως ήδη έχουμε καταθέσει στη Βουλή 
νομοσχέδιο με το οποίο προωθείται η αποπαγοποίηση όλων των θέσεων 
προαγωγής στο δημόσιο, ώστε να επανέλθει η κατάσταση στο δημόσιο στην 
ομαλότητα, η οποία διακόπηκε λόγω της εκτάκτου καταστάσεως την οποία 
κληθήκαμε να διαχειριστούμε το 2013. 



Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική για νέους κυρίως υπαλλήλους είναι η απόφασή 
μας να προωθήσουμε μετά από διάλογο τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας, 
τόσο για νεοεισερχόμενους μόνιμους υπαλλήλους όσο και για τους εκτάκτους. 

Γνωρίζω την ιδιαίτερή σας ευαισθησία για όσους έχουν παιδιά και έχω 
ενημερωθεί από το Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ για τις ανάγκες να 
λειτουργήσετε ένα ακόμη νηπιαγωγείο.  

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως η Κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να ενισχύσει το κοινωνικό σας έργο, για το οποίο και σας συγχαίρω, 
παραχωρώντας με μίσθωση της απαιτούμενης κρατικής γης στο χώρο του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το τεμάχιο που χρειάζεστε προκειμένου να 
υλοποιήσετε το έργο που επιθυμείτε. 

Έχουμε διανύσει κρισιμότερες περιόδους στη σύγχρονη οικονομική 
Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Σήμερα μπορούμε να είμαστε πιο 
αισιόδοξοι για το μέλλον νοουμένου, ωστόσο, και το υπογραμμίζω, ότι 
παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας.  Θα πρέπει να 
παραμείνουμε προσηλωμένοι στο νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών 
και όταν και εφόσον είμαστε πραγματικά σε θέση να γίνονται οι αναγκαίες 
παραχωρήσεις προς όσους δικαιωματικά θα πρέπει να γίνουν.  Για αυτό και 
σήμερα είμαστε σε θέση να άρουμε μέρος των περιορισμών που λήφθηκαν 
στο παρελθόν, αποκαθιστώντας σταδιακά το εισόδημα των λειτουργών του 
δημόσιου τομέα.  

Για να συνεχίσουμε την πρόοδο απαιτείται εθνική συνεννόηση και 
συναίνεση για όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν είτε την οικονομία είτε το 
εθνικό μας πρόβλημα είτε άλλα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, όπως 
είναι οι μεταρρυθμίσεις, η εισαγωγή του ΓΕΣΥ κλπ.  

Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στην ΠΑΣΥΔΥ για τη συμβολή της 
στην επίλυση του θέματος των νοσηλευτών, είμαι βέβαιος ότι σε ελάχιστο 
χρόνο θα είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε τη συμφωνία που αφορά το ιατρικό 
και το παραϊατρικό προσωπικό.  

Γνωρίζω την αγωνία σας για το παρατεταμένο εν εκκρεμότητα κυπριακό 
πρόβλημα.  

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως εκείνο που είναι κύρια έγνοια μου είναι 
επιτέλους να βρεθεί μια ειρηνική λύση στο Κυπριακό, ένας ειρηνικός τρόπος 
λύσης του Κυπριακού που να διασφαλίζει όμως ένα κράτος λειτουργικό και 
βιώσιμο.  

Παρά την πρόοδο που έχει παρατηρηθεί στις συνομιλίες, παραμένουν 
προβλήματα τα οποία άπτονται της λειτουργικότητας, τα οποία επηρεάζουν 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δημιουργούν αντί τις προϋποθέσεις 
σταθερότητας και προοπτικής για το μέλλον, μια ανησυχία για τη δυνατότητα 
να επιβιώσει αυτό το κράτος την επομένη.  

Είναι για αυτό που με όλο το σεβασμό που τρέφω και προς την άλλη 
κοινότητα καλώ -όπως εγκαλούμαι- να συνειδητοποιήσει και η 



τουρκοκυπριακή ηγεσία, αλλά ιδιαίτερα η Τουρκία, καθώς και η 
τουρκοκυπριακή κοινότητα, πως δεν είναι μόνο εκείνοι που έχουν ανησυχίες ή 
που θα ήθελαν να αισθάνονται κατοχυρωμένα τα δικαιώματά τους.  Είναι και 
οι Ελληνοκύπριοι θύματα της εισβολής που έχουν εγκαταλείψει πατρογονικές 
εστίες, που έχουν χάσει περιουσίες, που βρίσκονται εδώ και 43 χρόνια στην 
προσφυγιά, που έχουν αγνοούμενους, που έχουν νεκρούς ως αποτέλεσμα 
εκείνης της εισβολής.  Αλλά πριν και πάνω από όλα που έχουν τα ίδια 
δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως θέλουμε να τα 
έχουν και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, αλλά δεν μπορεί -και πρέπει 
να γίνει συνείδηση- εν ονόματι της λύσης να είναι μια ετεροβαρής συνθήκη η 
οποία να ευνοεί τη μια και να αδικεί την άλλη, να στηρίζεται δηλαδή στο άδικο.  

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, και εκείνους που με κρίνουν και 
με επικρίνουν ότι τάχα κάνω υποχωρήσεις, είτε τους άλλους που λένε ότι 
τώρα δεν επιθυμώ τη λύση τάχα διότι επιδιώκω τις προεδρικές εκλογές: Έχω 
κάνει κινήσεις που δείχνουν πόσο με νοιάζουν οι προεδρικές εκλογές και 
πόσο γνοιάζομαι περισσότερο για τη λύση του Κυπριακού. 

Η 1η Δεκεμβρίου δεν είναι μακριά όταν έπαιρνα την απόφαση να 
συνεχίσει ο διάλογος, παρά το εν γνώσει μου ενδεχόμενο αδιεξόδου.  

Έπαιρνα την απόφαση για πολυμερή διάσκεψη προκειμένου επιτέλους να 
δοκιμαστεί η καλή θέληση τάχα της Τουρκίας να κάνει υποχωρήσει στα 
θέματα των εγγυήσεων, της απόσυρσης των κατοχικών στρατευμάτων, της 
διασφάλισης επιτέλους ενός ανεξαρτήτου, κυρίαρχου κράτους μέλους της ΕΕ.  

Η αποφασιστικότητά μου για λύση διαφαίνεται σε σωρεία ενεργειών που 
είχα προβεί όταν είχαμε μεταβεί στο Μοντ Πελεράν και η συμφωνία ήταν ότι 
θα έπρεπε να συμφωνηθούν τα τρία βασικά κριτήρια και να ανταλλαγούν 
χάρτες.  Όταν συνάντησα τις δυσκολίες, όταν αντιλήφθηκα ότι υπήρχε 
κίνδυνος αδιεξόδου, έκανα δεκτό ότι θα μπορούσε η διαφορά μας να είναι σε 
απόσταση συμφωνίας για τα κριτήρια.  Όπως έγινε κατορθωτό να 
συμφωνήσω με το ένα, για την εδαφική έκταση των δύο συνιστωσών 
πολιτειών.  

Και δεν δίστασα εκεί και όπου δεν θα επηρεαζόταν αρνητικά η 
ελληνοκυπριακή κοινότητα να ανταποκριθώ στις ανησυχίες των 
Τουρκοκυπρίων, αλλά αυτό που απαιτώ τουλάχιστον και από τον κ. Ακιντζί, 
το φίλο μου και συνομιλητή μου, τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
είναι να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι αρκετή η έκκληση ότι πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ή να κατανοήσουμε τι είναι ομοσπονδία.  

Τον είχα προκαλέσει στις συνομιλίες, τον είχα προκαλέσει και δημόσια, 
τον προκαλώ και τώρα να μου εις ποία άλλη των 45 ομόσπονδων κρατών 
υπάρχουν πρόνοιες με βάση τις δικές του αξιώσεις προκειμένου να εξευρεθεί 
λύση. 

Για αυτό κάνω έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις.  Όταν για 
ασήμαντο αφορμή ο κ. Ακιντζί αποχωρούσε, κάπου κάποιοι μου απέδιδαν την 
ίση ευθύνη και ότι έπρεπε να προβώ σε τέτοια μέτρα για να επανέλθει στο 



τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ήταν τότε η αφορμή αποχώρησης και η 
καθυστέρηση, αυτών που τάχα επείγονται για λύση, δύο και πέραν μήνες.  

Και ήταν για μια αναφορά απλώς –εγώ λέω κακώς η Βουλή το ψήφισε– σε 
ιστορικό γεγονός. Και ερωτώ, είναι ορθό κάποιοι να με καλούν να 
παραγνωρίζω το γεγονός ότι παραβιάζεται η εδαφική ακεραιότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με όσα προκλητικά η Τουρκία πράττει και είναι αυτή 
η χώρα την οποίαν μπορεί να εμπιστευτώ τάχα και να δεχθώ ως εγγυήτρια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας;  

Αντί να καταδικάζουμε τις παράνομες ενέργειες μιας κατοχικής δύναμης 
προσπαθούμε να πούμε ότι ευθύνεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας γιατί ως εκ καθήκοντος έχει υποχρέωση να πράξει, να 
υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του; 

Ποιος έπρεπε να αποχωρήσει από τις συνομιλίες;  Ο κ. Ακιντζί γιατί θα 
γινόταν αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 ή εγώ με τα όσα 
παρακολουθούμε να διαδραματίζονται στα χωρικά ύδατα ή στην κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη; 

Παρά ταύτα είμαι στο τραπέζι του διαλόγου διότι θέλω να εξαντλήσω κάθε 
περιθώριο έτσι ώστε να μην επιτρέπεται σε κανέναν να αποδώσει τις ευθύνες 
αποτυχίας στη δική μας πλευρά.  

Και δεν είναι για να μη μου αποδοθούν ευθύνες, αλλά γιατί είναι 
δεδηλωμένη η βούλησή μου ότι επιδιώκω την επανένωση, επιδιώκω την 
αποχώρηση του κατοχικού στρατού, επιδιώκω τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
ευρωπαϊκού κράτους που να διασφαλίζει τα δικαιώματα και των 
Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, που να δημιουργεί πραγματικά 
συνθήκες που να μην εδράζονται στην αδικία, αλλά στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ελπίδα για το μέλλον.  

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και σας 
διαβεβαιώνω ότι η Κυβέρνηση θα είναι πάντα με τεταμένο το χέρι για διάλογο, 
έτσι ώστε μέσα και από τη δική σας υπευθυνότητα, που είναι αποδεδειγμένη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής της Κυπριακής Δημοκρατίας, να 
μπορέσουμε να προσφέρουμε τα καλύτερα δυνατά στους λειτουργούς της 
Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά και στον λαό, ο οποίος είναι και ο εργοδότης όλων 
μας.  


