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 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

Εισηγητική Ομιλία Γενικού Γραμματέα Γλαύκου Χατζηπέτρου 

προς το 34ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Πέμπτη 12 Ιουνίου 1997 

 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 

 

 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 34ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων.  

Αποτελεί για μένα ξεχωριστή τιμή που καταθέτω στο φετινό Συνέδριο την εισηγητική μου ομιλία 

πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης. 

 

 Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι έχετε πλήρη επίγνωση της σημαντικής αποστολής που έχετε ως 

σύνεδροι και ότι με την υπεύθυνη και εποικοδομητική συμμετοχή σας στις εργασίες του Συνεδρίου 

θα συμβάλετε στη λήψη των ορθότερων δυνατών αποφάσεων. 

 

 Σήμερα καλούμαστε να εκτιμήσουμε το έργο που έχει επιτελεστεί στο χρόνο που πέρασε 

και να καθορίσουμε συλλογικά τα γενικά πλαίσια μέσα στα οποία θα επιδιωχθούν λύσεις και στα 

υπόλοιπα θέματα που εκκρεμούν. 

 

 Η προσπάθεια για τον καθορισμό της περαιτέρω πορείας μας επιβάλλεται να γίνει μέσα από 

ορθή εκτίμηση όλων των δεδομένων και των δυνατοτήτων που υπάρχουν.  Αποφασιστικά, αλλά και 

με ρεαλισμό θα πρέπει να διαγράψουμε την πορεία της δράσης μας, όχι ως μια μεμονωμένη 

κοινωνική ομάδα, αλλά με πλήρη συναίσθηση ότι αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος του συνόλου 

των εργαζομένων που αγωνίζονται για κοινούς στόχους και συμφέροντα και ένα καλύτερο μέλλον 

για τον τόπο μας. 

 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 
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 Η Δημόσια Υπηρεσία διαδραματίζει θεμελιακό ρόλο στην όλη πορεία του τόπου και η 

υλοποίηση και επιτυχία του κυβερνητικού έργου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

αποτελεσματικότητα και ικανότητά της. 

 

 Είναι αναντίλεκτο ότι στη νέα φάση των προγραμματισμών που επιτάσσει η ενταξιακή μας 

πορεία προς την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, η δημόσια υπηρεσία θα κληθεί να υλοποιήσει τα 

προγράμματα και να προωθήσει τις δομές που επιβάλλει αυτή η πορεία. Στα σχέδια και 

διαγράμματα της ενταξιακής μας προετοιμασίας προέχει η αξιολόγηση των δυνατοτήτων της 

μηχανής που θα οδηγήσει την Κύπρο προς την Ευρώπη. Και η μηχανή αυτή δεν είναι άλλη από τη 

δημόσια υπηρεσία και το δυναμικό της. 

 

 Η δημόσια υπηρεσία της Κύπρου, απέδειξε τις απεριόριστες δυνατότητές της σε καιρούς 

χαλεπούς για τον τόπο, στα δίσεκτα χρόνια της εισβολής και του εκτοπισμού. 

 

 Το φετινό Συνέδριο πρέπει να διακηρύξει τη βούληση και την ετοιμότητα του 

δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου ν’ ανταποκριθεί αποτελεσματικά και με επιτυχία στις νέες 

προκλήσεις των καιρών. 

 

 Παράλληλα όμως η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει την Υπηρεσία και να την απαλλάξει 

από συνθήκες και συστήματα που την ταλαιπωρούν και να της συμπαρασταθεί στο νέο αγώνα. 

 

 ‘Οπως επανειλημμένα διακηρύξαμε, ανάμεσα στους βασικούς στόχους της Κυβέρνησης θα 

πρέπει να είναι η προώθηση μέτρων που θα συμβάλουν στην εμπέδωση της χρηστής διοίκησης, την 

ενίσχυση της αξιοκρατίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την εισαγωγή πιο αποτελεσματικών 

μεθόδων οργάνωσης και διεύθυνσης, την απλουστευση των διαδικασιών και την υιοθέτηση 

συστημάτων γρήγορης διεκπεραίωσης της εργασίας, την αποκέντρωση, τη διεύρυνση της 

μηχανογράφησης, την εντατικοποίηση της επιμόρφωσης των δημοσίων λειτουργών και την 

υιοθέτηση κινήτρων για την υπηρεσιακή τους ανέλιξη, την εξάλειψη της ευθυνοφοβίας και το 

σεβασμό της υπηρεσιακής τάξης και ιεραρχίας. 

 

 Είναι καιρός η Κυβέρνηση να προχωρήσει σ’ όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα που θα 

συμβάλουν στην ενίσχυση του κύρους και του καλού ονόματος των δημοσίων λειτουργών στη 

συνείδηση του κυπριακού λαού.  Προς την κατεύθυνση αυτή, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε 

κάθε δυνατή βοήθεια και συμπαράσταση.  Στις θέσεις μας αυτές παραμένουμε σταθεροί και η 
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θέληση και προθυμία μας για την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της προσφοράς μας προς το κοινό 

και τον τόπο γενικότερα, είναι δεδομένη. 

 

 ‘Ομως, παράλληλα, παραμένουμε σταθεροί και στις θέσεις μας για διασφάλιση και 

επέκταση των δικαιωμάτων μας.  Με σύνεση και υπευθυνότητα και εκτιμώντας ορθά τις δοσμένες 

συνθήκες και τα εκάστοτε αντικειμενικά δεδομένα, προσβλέπουμε σε ανελικτική πορεία και 

σταδιακή βελτίωση της θέσης μας.  Αυτό εξάλλου αποτελεί δικαίωμα και προσδοκία κάθε 

εργαζόμενου. 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 

 

 ‘Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ετοιμάστηκε και σας δόθηκε έγκαιρα η ‘Εκθεση 

Πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου για να έχετε τον απαιτούμενο χρόνο να τη μελετήσετε. 

 

 Η ‘Εκθεση Πεπραγμένων δεν περιλαμβάνει τη μέρα πάρα μέρα δράση της Οργάνωσής μας.  

Είναι συνοπτική και αναφέρεται στα πλέον σημαντικά θέματα που μας απασχόλησαν, τις ενέργειες 

που κάναμε και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας. 

 

 Θα τολμήσω να πω ότι το Γενικό Συμβούλιο στο χρόνο που πέρασε ανέπτυξε έντονη 

δραστηριότητα και ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

 

 ‘Οταν θα κρίνετε τη δράση του Γενικού Συμβουλίου, θα παρακαλέσω να λάβετε υπόψη σας 

ότι μιλούμε για μια περίοδο με ιδιαίτερα προβλήματα και ύφεση στην οικονομία. 

 

 Στο χρόνο για τον οποίο μιλάμε οι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την ύφεση και 

ενθαρρυνόμενοι από τις νέες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα επιθετικοί 

ενάντια στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα.  Ενδεικτικά αναφέρω τον που πόλεμο που 

έγινε για κατάργηση του θεσμού της ΑΤΑ και επίσης την επιμονή για θέσπιση νομοθεσίας που να 

απαγορεύει ουσιαστικά το δικαίωμα της απεργίας. 

 

 Με βάση την εντολή του τελευταίου Συνεδρίου μας στην πρώτη σειρά των προτεραιοτήτων 

μας τέθηκε η ανάγκη για την ανέγερση νέων σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση 

των δημόσιων υπηρεσιών.  Παρά τη στενή παρακολούθηση του ζωτικού αυτού θέματος από τα 
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συλλογικά σώματα της Οργάνωσής μας, οι προθεσμίες για ριζική αντιμετώπισή του έχουν και πάλι 

μετατεθεί. 

 

 Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι τελευταίες κυβερνητικές δεσμεύσεις, όπως αυτές 

κατηγορηματικά μας δόθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών σε ιδιαίτερη συνάντηση μαζί του και 

που θέτουν ως χρόνο έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών το αργότερο τις αρχές του 

προσεχούς έτους, αυτή τη φορά θα τηρηθούν.  Για την Οργάνωσή μας η υλοποίηση των 

κυβερνητικών δεσμεύσεων αποτελεί αμετάθετο στόχο.  Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες 

παρεκκλίσεις και αναβολές.  Δεν είναι δυνατό να αναμένεται αύξηση της παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας της κρατικής μηχανής μέσα στις σημερινές άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες που 

ζουν και εργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

 

 Το 34ο Συνέδριο θα πρέπει να διακηρύξει κατηγορηματικά ότι η οποιαδήποτε 

παλινδρόμηση ή υποτροπή στο θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί άμεσα και δυναμικά από την 

Οργάνωσή μας. 

 

 Συνεχίζοντας την παρουσίαση της δράσης του Γενικού Συμβουλίου σε σχέση με τα γενικά 

επαγγελματικά θέματα που μας απασχολούν, θα ξεκινήσω με το θέμα του μισθολογίου των 

δημοσίων υπαλλήλων και τις πτυχές που το συνθέτουν. 

 

 ‘Οπως είναι γνωστό, στις 25/10/1996 η Βουλή ψήφισε σε Νόμο την παραχώρηση γενικών 

αυξήσεων ύψους 2.5% στους μισθούς και τις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων από 1.1.1997. 

 

 Η σχετική συμφωνία μας με την Κυβέρνηση, που επιτεύχθηκε στα πλαίσια της Μικτής 

Επιτροπής Προσωπικού, προνοούσε επέκταση των γενικών αυξήσεων που συμφωνήθηκε να 

παραχωρηθούν στους υπαλλήλους, ημικρατικών οργανισμών και στους κρατικούς υπαλλήλους στα 

πλαίσια της από μακρού ισχύουσας πρακτικής για ίση μεταχείριση των εργοδοτουμένων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Το Συνέδριο θα πρέπει να χαιρετίσει την επιτευχθείσα συμφωνία και 

να αναθέσει παράλληλα στο Γενικό Συμβούλιο να επισπεύσει τις διαβουλεύσεις έτσι ώστε να 

καταβληθεί και στους δημοσίους υπαλλήλους το δικαιούμενο ποσοστό για σκοπούς ευημερίας που 

δόθηκε στους υπαλλήλους ημικρατικών Οργανισμών, στα πλαίσια της παραχώρησης παρεμφερών 

ωφελημάτων. 
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 Ικανοποίηση θα πρέπει επίσης να εκφρασθεί και για την υλοποίηση σε μεγάλο μέρος της 

συμφωνίας για μετατροπή των συνδυασμένων θέσεων σε συνδυασμένες κλίμακες με ισχύ από 

16/2/1996.  Οι διεξαγόμενες διαβουλεύσεις για οριστικοποίηση και των υπόλοιπων σχεδίων 

υπηρεσίας που εκκρεμούν θα πρέπει να εντατικοποιηθούν με στόχο τη συνολική ρύθμιση του 

θέματος το ταχύτερο. 

 

 ‘Οπως αναφέρεται και στην ‘Εκθεση Πεπραγμένων, η Επίσημη Πλευρά ενέγραψε για 

συζήτηση στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού το θέμα της αναθεώρησης του κρατικού μισθολογίου.  

Οι εκατέρωθεν θέσεις επί του θέματος περιέχονται αναλυτικά στα Πεπραγμένα και δεν προτίθεμαι 

να τις επαναλάβω εδώ. 

 

 Η ΠΑΣΥΔΥ επανειλημμένα έχει τονίσει την ανάγκη για απλοποίηση του κρατικού 

μισθολογίου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του, καθώς επίσης και την ανάγκη 

ενσωμάτωσης των γενικών αυξήσεων και του τιμαριθμικού επιδόματος στους βασικούς μισθούς.  

Οι εκπρόσωποί μας στο αρμόδιο Μικτό Κλιμάκιο θα πρέπει ελεύθερα και χωρίς προδεσμεύσεις να 

προχωρήσουν στις σχετικές συζητήσεις για διασφάλιση αυτών των στόχων.  

 

 Στα πλαίσια των συζητήσεων για το νέο κρατικό μισθολόγιο το Συνέδριο θα πρέπει να 

αναθέσει στο Γενικό Συμβούλιο να αξιώσει κατά προτεραιότητα λύση στο σοβαρό πρόβλημα της 

ανυπαρξίας προοπτικών ανέλιξης για το προσωπικό που είναι καθηλωμένο στην κορυφή της 

κλίμακάς του για πολλά χρόνια, στα πλαίσια των συγκεκριμένων προτάσεων που ως Οργάνωση 

έχουμε προ πολλού υποβάλει στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού.  Σημειώνεται ότι το πρόβλημα 

αυτό εκκρεμεί ως διαφωνία στα πλαίσια της εξ Υπουργών Επιτροπής της ΜΕΠ. 

 

 Είναι επιτέλους καιρός, το πρόβλημα αυτό να αντικρυστεί με τη δέουσα σοβαρότητα από 

πλευράς Κυβέρνησης και να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για την επίλυσή του. 

 

 Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μερική απάμβλυνση του προβλήματος έχει επιδιωχθεί 

στα πλαίσια των προωθούμενων αναδιοργανώσεων των διαφόρων Τμημάτων/Υπηρεσιών, με τις 

οποίες αναμένεται να βελτιωθούν οι διαρθρωτικές δομές μεγάλου φάσματος της Υπηρεσίας.  

‘Ομως το  πρόβλημα παραμένει.  Και εκείνο που πρέπει άμεσα να επιδιωχθεί, παρά τις 

αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν, είναι η άμεση και συνολική αντίκρυσή του.  Θα πρέπει 

επιτέλους να συνειδητοποιηθεί ότι η δημιουργία διεξόδων και προοπτικών ανέλιξης για αυτούς 

τους συναδέλφους, θα αποβεί προς όφελος όχι μόνο των ιδίων, αλλά και της υπηρεσίας, αφού η 
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ύπαρξη κινήτρων θα συντελέσει στην αύξηση του υπηρεσιακού τους ενδιαφέροντος και 

συνακόλουθα στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των επηρεαζομένων 

υπηρεσιών. 

 

 Πιστεύω ότι οι θέσεις μας αυτές θα πρέπει να διακηρυχθούν από το βήμα του 34ου 

Συνεδρίου μας και να ενσωματωθούν στη Γενική του Απόφαση. 

 

 ‘Ερχομαι τώρα στο θέμα των αναδιοργανώσεων των διαφόρων Τμημάτων/ Υπηρεσιών.  

Πάγια θέση της Οργάνωσής μας ήταν και παραμένει ότι η Δημόσια Υπηρεσία ως ένας ζωντανός 

Οργανισμός δεν μπορεί να παραμένει σε στασιμότητα σ’ ότι αφορά στην οργανωτική και τη 

λειτουργική της διάρθρωση. 

  

 Οι αναδιοργανώσεις των Υπηρεσιών αποβλέπουν ανάμεσα σ’ άλλα στο να επενεχθούν οι 

αναγκαίες οργανωτικές βελτιώσεις πάνω σε ορθολογική και ομοιόμορφη βάση, έτσι ώστε τα 

επηρεαζόμενα Τμήματα να καταστούν πιο αποτελεσματικά στη λειτουργία τους, περιλαμβανομένης 

και της καλύτερης προσφοράς υπηρεσιών προς το κοινό. 

 

 Γι’ αυτό και η προσπάθεια που αναλήφθηκε από κοινού με την Κυβέρνηση θα πρέπει να 

συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό με στόχο την ολοκλήρωσή της το ταχύτερο. 

 

 Κοινή εκτίμηση είναι ότι σε σχέση με το θέμα αυτό βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.  ‘Οπως 

αναφέρεται και στα Πεπραγμένα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 14/11/1996 Συμπληρωματικούς Προϋπολογισμούς, στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ ΠΑΣΥΔΥ και Κυβέρνησης και αφορούν 

δομές, συγχώνευση ή ομαδοποίηση υπηρεσιών, δημιουργία νέων και κατάργηση υφιστάμενων 

θέσεων Υπουργείων/Τμημάτων ή Υπηρεσιών.  Οι Συμπληρωματικοί Προϋπολογισμοί (Ν. Αρ. 5 και 

14/96) συζητούνται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 

σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που μας έχουν δοθεί θα ψηφιστούν από την Ολομέλεια της Βουλής, 

πριν από τις θερινές διακοπές του Σώματος. 

 

 Επίσης πρέπει να λεχθεί ότι έχει διευθετηθεί όπως όλες οι νεότερες ρυθμίσεις που έχουν 

συμφωνηθεί στα  πλαίσια της ΜΕΠ περιληφθούν σε νέο συμπληρωματικό Προϋπολογισμό που θα 

κατατεθεί αυτό το μήνα στη Βουλή, ενώ οι συζητήσεις για τις αναδιοργανώσεις και των υπόλοιπων 

Τμημάτων/Υπηρεσιών θα συνεχιστούν. 
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 Σε σχέση τώρα με τα θέματα που σχετίζονται με τη Νομοθεσία για τη Δημόσια Υπηρεσία. 

 

 Η συνεδριακή μας απόφαση που διαλάμβανε ότι στα σχέδια υπηρεσίας όλων των θέσεων 

προαγωγής μέχρι και την κλίμακα Α11 το προσόν της Αγγλικής Γλώσσας δεν πρέπει να 

διαφοροποιείται σε “πολύ καλή”,  έχει ως θέση γενικής αρχής αντικρυστεί θετικά από την Επίσημη 

Πλευρά.  ‘Ηδη, σχετική συμφωνία έχει γίνει για τον Κλάδο του Γενικού Γραμματειακού 

Προσωπικού, ενώ το θέμα για τους υπόλοιπους Κλάδους εξετάζεται κατά περίπτωση στα πλαίσια 

των προωθούμενων τροποποιήσεων των σχεδίων υπηρεσίας, με προοπτική το αίτημα να 

ικανοποιείται, εκτός από τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα επιβάλλεται 

διαφορετική αντίκρυση. 

 

 Για το ευρύτερο θέμα της επέκτασης των πολιτικών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων 

για το οποίο οι σχετικές ενέργειες και εξελίξεις περιγράφονται στην ‘Εκθεση Πεπραγμένων, το 34ο 

Συνέδριο θα πρέπει να διακηρύξει ότι η ΠΑΣΥΔΥ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη θέση ότι θα πρέπει 

να διασφαλιστεί εξελικτικά και στους κρατικούς λειτουργούς το δικαίωμα της πλήρους 

πολιτικοποίησης με το να απολαύουν τα ίδια με τους άλλους πολίτες πολιτικά δικαιώματα, ως 

ισότιμα μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  Παρά ταύτα η σοβαρότητα του θέματος 

επιβάλλει λεπτούς χειρισμούς και επιχειρηματολογία που να εδράζεται στη διεθνή πρακτική 

λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων των δοσμένων τοπικών συνθηκών.  Τα βήματά μας 

προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται για ευνόητους λόγους να είναι προσεγμένα και 

ισοζυγισμένα.  Το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει συνεπώς να εξουσιοδοτηθεί να μελετήσει 

ενδελεχώς το όλο θέμα και να υποβάλει μέσα στα πιο πάνω πλαίσια και στο δοσμένο χρόνο, τις 

σχετικές θέσεις μας, με στόχο την επιδίωξη βελτιωτικών ρυθμίσεων. 

 

 Συναφές προς το ευρύτερο θέμα της Νομοθεσίας είναι και εκείνο των ετήσιων υπηρεσιακών 

εκθέσεων που και στην υπό εξέταση περίοδο παρέμεινε σε πλήρη στασιμότητα.  Επανειλημμένα ως 

Οργάνωση διατυπώσαμε την απαίτηση για εισαγωγή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού 

συστήματος αξιολόγησης προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία. 

 

 Οι ελλείψεις και αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος είναι κοινά διαπιστωμένες.  

Σοβαρότατη αδυναμία συνιστά ο κίνδυνος για την εμπέδωση ισοπεδωτικής νοοτροπίας στην 

αξιολόγηση των δημοσίων λειτουργών και δυστυχώς ο χρόνος που περνά δυσκολεύει ακόμη 

περισσότερο την οποιαδήποτε προσπάθεια αναστροφής. 
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 Στο θέμα της μονιμοποίησης του έκτακτου προσωπικού οι εξελίξεις περιγράφονται επίσης 

στην ‘Εκθεση Πεπραγμένων.  ‘Οπως είναι γνωστό στις 21/11/1996 ψηφίστηκε ο Νόμος 107(1)/96 

που προβλέπει τη διά νόμου μονιμοποίηση των εκτάκτων, ενώ με βάση την προβλεπόμενη 

διαδικασία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/2/1997, τα 

ονόματα των υπηρετούντων εκτάκτων που καλύπτονται από τον πιο πάνω Νόμο και έτσι οι 

διαδικασίες για την οριστική επίλυση του προβλήματος έχουν δρομολογηθεί. 

 

 Το Συνέδριο θα πρέπει να χαιρετίσει τις θετικές αυτές εξελίξεις και να επανατονίσει την 

απαίτηση για πλήρη σεβασμό της σχετικής νομοθεσίας που απαγορεύει τις οποιεσδήποτε 

μελλοντικές προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, με στόχο την οριστική εξάλειψη του θεσμού.  Οι 

ιδιάζουσες περιπτώσεις για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό στον Τομέα της Υγείας, θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με περαιτέρω μελέτη από το Γενικό Συμβούλιο στα πλαίσια και της 

τελευταίας συνεδριακής μας απόφασης. 

 

 Ανάμεσα στα γενικά επαγγελματικά θέματα των οποίων το Γενικό Συμβούλιο επιλήφθηκε 

είναι και εκείνα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο “‘Αδειες - Αργίες”. 

 

 Οι συγκεκριμένες ενέργειες που περιγράφονται στα Πεπραγμένα αφορούν στα θέματα της 

συσσώρευσης των αδειών ανάπαυσης, της διασφάλισης και στις μισθωτές του Δημοσίου του 

δικαιώματος για άδεια μητρότητας 16 εβδομάδων με πλήρεις απολαβές και της καταβολής του 

επιδόματος μητρότητας και στις θετές μητέρες. 

 

 Το Συνέδριο θα πρέπει να αναθέσει στο Γενικό Συμβούλιο τη διεκδίκηση οριστικών 

ρυθμίσεων και στα θέματα αυτά. 

 

 Στα ίδια πλαίσια και με βάση τις τελευταίες συνεδριακές αποφάσεις η Οργάνωσή μας με 

αίτημά της που υποβλήθηκε στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού ζήτησε κατάργηση 

του απογεύματος της Πέμπτης κατά το μήνα Ιούνιο, υποβάλλοντας και συγκεκριμένη εισήγηση για 

την κατανομή των ωρών. 

 

 Η θέση της Επίσημης Πλευράς όπως διατυπώθηκε κατά την τελευταία συνεδρία της ΜΕΠ 

ήταν αρνητική.  Συγκεκριμένα μας αναφέρθηκε ότι για να υιοθετηθεί το αίτημα θα πρέπει η 

Οργάνωσή μας να αποδεχθεί την εισαγωγή δυο εργάσιμων απογευμάτων κατά τη χειμερινή 
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περίοδο.  Στο όλο θέμα σημειώθηκε τελικά διαφωνία που παραπέμφθηκε στην εξ Υπουργών 

Επιτροπή. 

 

 Ως εκκρεμότητα στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού εξακολουθεί να 

παραμένει και το θέμα του αριθμού των αδειών ανάπαυσης των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί 

μετά το 1988. 

 

 Το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να επαναφέρει προς συζήτηση το θέμα 

αυτό, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που να προνοεί βελτιωτικές ρυθμίσεις. 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 

 

 Σοβαρό θέμα που μας απασχόλησε ως Οργάνωση στην περίοδο που επισκοπούμε ήταν η 

Κυβερνητική πρόταση για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των κρατικών υπαλλήλων.  Κατά τη 

συζήτηση του θέματος στα πλαίσια της ΜΕΠ  εκφράσαμε την έντονη αντίθεση μας στην 

Κυβερνητική πρόταση και ζητήσαμε να μας δοθούν μελέτες επί του θέματος αυτού, καθώς και 

ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε ενδεχόμενη 

εφαρμογή του μέτρου, για διερεύνηση και εκτίμηση συνακόλουθων ζητημάτων που εγείρονται. 

 

 ‘Οταν τα ζητηθέντα στοιχεία παρασχεθούν από την Επίσημη Πλευρά στα πλαίσια της ΜΕΠ, 

όπου το θέμα εκκρεμεί, τότε τα στοιχεία αυτά θα  πρέπει να αναλυθούν και αξιολογηθούν από τα 

συλλογικά Σώματα της Οργάνωσης για διαμόρφωση της οποιασδήποτε θέσης μας. 

 

 Η τακτική της επαναπασχόλησης συνταξιούχων συνεχίστηκε από πλευράς Κυβέρνησης και 

στην υπό εξέταση περίοδο, είτε με τη μέθοδο της παράτασης των υπηρεσιών αφυπηρετούντων 

υπαλλήλων, είτε με τη μέθοδο της σύμβασης υπηρεσιών.  Παρά τη σχετική συμφωνία που 

επιτεύχθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών στις 17/5/1995, εντούτοις βασικές πρόνοιες της 

συμφωνίας αυτής  παραβιάστηκαν με αποτέλεσμα τα συλλογικά σώματα της Οργάνωσης να 

προβούν σε ενέργειες αντίδρασης. 

 

 Είναι φυσικό με τη συνέχιση της απαράδεκτης αυτής τακτικής να δημιουργούνται σειρά 

προβλήματα στην Υπηρεσία και τους υπαλλήλους. 
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 Πολλοί συνάδελφοι, έχοντας υπόψη τη δυνητική πρόνοια του νόμου, περί Συντάξεων 

(‘Αρθρο 8.(4), όταν πλησιάσει ο χρόνος της αφυπηρέτησής τους αρχίζουν να προβαίνουν σε συνεχή 

διαβήματα και πιέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, για εξασφάλιση της παράτασης των υπηρεσιών 

τους.  Μάλιστα, αρκετοί απ’ αυτούς που βρίσκονται σε ανώτερα διευθυντικά ή άλλα καίρια πόστα 

της Υπηρεσίας, με την προοπτική που τους δημιουργεί η πιο πάνω πρόνοια στο νόμο, παραλείπουν 

να προβούν σε έγκαιρες διευθετήσεις για τη διαδοχή τους στην Υπηρεσία από νεότερα στελέχη 

στον κατάλληλο χρόνο. 

 

 Το γεγονός αυτό είναι φυσικό να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Υπηρεσία, με 

δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όσο και στη φυσιολογική 

ανέλιξη του προσωπικού. 

 

 Εκτός των πιο πάνω, οι παρατάσεις αυτές, πλην του ότι αποβαίνουν τελικά σε βάρος του 

δημοσίου συμφέροντος, δημιουργούν και έντονες αδικίες και δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος όλων 

των άλλων υπαλλήλων, που αφυπηρετούν κανονικά κατά το χρόνο που συμβαίνει να δίνεται 

διακριτικά παράταση σ’ ένα από τους συναδέλφους τους. 

 

 Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και για άρση της ανεπιθύμητης αυτής κατάστασης το 

34ο Συνέδριο θα πρέπει να επαντονίσει την έντονη αντίθεση του στην απαράδεκτη αυτή τακτική 

και να αναθέσει στο Γενικό Συμβούλιο να απαιτήσει πιστή εφαρμογή των σχετικών για το θέμα 

συμφωνιών. 

 

 Μια θετική εξέλιξη που σημειώθηκε μόλις πρόσφατα σε σχέση με το θέμα της αναγνώρισης 

για σκοπούς σύνταξης της υπηρεσίας των αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ σε 

συνέχεια των όσων αναφέρονται στην ‘Εκθεση Πεπραγμένων, είναι η νεότερη απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 46.059 ημερ. 27/5/1997) που μας κοινοποιήθηκε κατά 

την τελευταία συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού στις 30/51997. 

 

 Συγκεκριμένα το Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναγνωριστεί “κατά χάριν”, για σκοπούς 

σύνταξης, η περίοδος ή μέρος της περιόδου, ανάλογα με την περίπτωση, που μέλος της 

δημόσιας/εκπαιδευτικής υπηρεσίας, μέλος της δικαστικής υπηρεσίας, μέλος των ένοπλων 

δυνάμεων ή των δυνάμεων ασφαλείας της Δημοκρατίας, ήταν αντάρτης ή καταζητούμενος ή 

πολιτικός κρατούμενος/κατάδικος λόγω συμμετοχής του στον απελευθερωτικό αγώνα 1955-1959, 
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νοουμένου ότι ο επηρεαζόμενος υπάλληλος αφυπηρετεί κανονικά λόγω ορίου ηλικίας.  Η Απόφαση 

ισχύει για τους ευρισκόμενους στην υπηρεσία λειτουργούς. 

 

 Ολοκληρώνοντας την αναφορά μου στην ενότητα των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις 

θα πρέπει να τονίσω ότι πέραν των επί μέρους θεμάτων που έχουν προωθηθεί και περιγράφονται 

στα Πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε, σε εκκρεμότητα παραμένουν το σοβαρό θέμα του 

συμψηφισμού της αναλογικής με την Κυβερνητική σύνταξη, καθώς και το αίτημα για υπολογισμό 

της περιόδου θητείας στην Εθνική Φρουρά για σκοπούς σύνταξης των κρατικών υπαλλήλων, 

θέματα για τα οποία το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να διεκδικήσει λύσεις στο 

υπόλοιπο της θητείας του. 

 

 Ως τελευταία θετική εξέλιξη στα θέματα των συντάξεων που μας έχει κοινοποιηθεί απο την 

Επίσημη Πλευρά κατά την τελευταία συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού στις 30/5/1997 

είναι η αποδοχή του αιτήματός μας για άμεση καταβολή του εφάπαξ φιλοδωρήματος για τους 

συναδέλφους που επιλέγουν να αφυπηρετήσουν πρόωρα. 

 

 ‘Ερχομαι τώρα στα θέματα που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων 

υπαλλήλων.  Οι συνεδριακές αποφάσεις διαλάμβαναν σειρά ενεργειών που προωθήθηκαν από το 

Γενικό Συμβούλιο.  Συγκεκριμένα, για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να καταθέσει 

νομοσχέδιο για τροποποίηση των εν ισχύι Κανονισμών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τη 

συμπερίληψη προνοιών για εισαγωγή νέων τελών που παραβίαζαν τους όρους για δωρεάν παροχή 

περίθαλψης στους κρατικούς υπαλλήλους (με το θέμα αυτό ασχολήθηκε ιδιαίτερα το τελευταίο 

Συνέδριο), η Οργάνωσή μας προέβη σε σειρά παραστάσεων, που οδήγησε σε απόσυρση του 

σχετικού Νομοσχεδίου για επανεξέτασή του από το Υπουργείο Υγείας.  Το Γενικό Συμβούλιο 

παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το όλο θέμα, με στόχο οι θέσεις της Οργάνωσής μας όπως 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της ΜΕΠ από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων των κρατικών 

υπαλλήλων να διασφαλιστούν. 

 

 Αναφορικά με την απόφαση του Συνεδρίου για δωρεάν παροχή φαρμάκων στους 

δικαιούχους κρατικούς υπαλλήλους, ύστερα από το πρόβλημα που προέκυψε με συγκεκριμένο 

φάρμακο (Zocor 10mg), σας αναφέρω ότι ύστερα από επανειλημμένες παραστάσεις μας στα 

πλαίσια της ΜΕΠ έχουν διευθετηθεί ικανοποιητικές ρυθμίσεις. 
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 Σ’ ότι αφορά τέλος το γενικότερο θέμα του Εθνικού Ασφαλιστικού Σχεδίου Υγείας θα 

πρέπει να επαναβεβαιωθούν οι τελευταίες συνεδριακές μας αποφάσεις που διαλαμβάνουν τη θέση 

ότι δεν έχουν ακόμα ωριμάσει οι συνθήκες για τέτοιας μορφής ριζικές αναδομήσεις στον τομέα της 

προσφοράς υγείας.  Το Συνέδριο πρέπει να επανατονίσει συναφώς τα μεγάλα  περιθώρια που 

υπάρχουν για βελτιώσεις στο υφιστάμενο σύστημα, που θα επιφέρουν εξοικονομήσεις και 

αναβαθμισμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

 Παράλληλα,  οι διακηρυγμένες θέσεις της Οργάνωσής μας που αφορούν στο κατοχυρωμένο 

δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην ανάγκη 

διασφάλισης του εργασιακού καθεστώτος και των δικαιωμάτων του προσωπικού που θα κληθεί να 

ενταχθεί στο ΕΑΣΥ θα πρέπει επίσης να επαναβεβαιωθούν από το βήμα του σημερινού Συνεδρίου 

μας. 

 

 ‘Ενα άλλο σοβαρό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει το 34ο Συνέδριο είναι και εκείνο 

των ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων υπηρεσιών.  ‘Εντονα το Συνέδριο θα πρέπει να εκφράσει την 

αντίθεσή μας στην οποιαδήποτε πολιτική ιδιωτικοποιήσεων και να εκφράσει την αποφασιστικότητά 

μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα και τις προσδοκίες των μελών μας.   

 

 Στις σημερινές αντίξοες συνθήκες της ημικατοχής, εκείνο που απαιτείται είναι η 

αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών για να μπορέσουν να ανεπεξέλθουν 

αποτελεσματικά στις ευθύνες και υποχρεώσεις τους και όχι η υιοθέτηση τακτικής για αποψίλωση 

τους για να δικαιολογείται η εκ των υστέρων η εκχώρηση των δραστηριοτήτων τους στον ιδιωτικό 

τομέα. 

 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι μια νέα μορφή ιδιωτικοποίησης που έχει αρχίσει 

να προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις είναι και ο θεσμός της πρόσληψης προσωπικού στη 

Δημόσια Υπηρεσία με τη μέθοδο της μίσθωσης υπηρεσιών.  Η Οργάνωσή μας έχει αντιδράσει 

έντονα στο θέμα αυτό που περιλαμβάνει και περιπτώσεις επαναπασχόλησης συνταξιούχων 

δημοσίων υπαλλήλων. 

 

 Το θέμα της μίσθωσης υπηρεσιών συζητήθηκε στη ΜΕΠ στις 18/4/1997, όπου και 

τονίστηκε η έντονη αντίθεση της Οργάνωσής μας στο θεσμό αυτό.  Οι εκπρόσωποι της Οργάνωσής 

μας υποστήριξαν ότι μετά την κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων φαίνεται να έχει επινοηθεί 
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νέος τρόπος πρόσληψης προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία, κατά παράβαση των προνοιών της εν 

ισχύι Νομοθεσίας και των προβλεπόμενων διαδικασιών και Κανονισμών. 

 

 Πέραν του θέματος αρχής η Οργάνωση επεσήμανε και σωρείαν άλλων προβλημάτων που 

συνακόλουθα εγείρονται και άπτονται ζητημάτων υπηρεσιακής και ιεραρχικής σχέσης ιδιωτών με 

δημοσίους υπαλλήλους και προειδοποίησε ότι τυχόν συνέχιση αυτής της τακτικής θα 

αντιμετωπιστεί από τη Συντεχνία άμεσα και δυναμικά. 

 

 Εισηγούμαι όπως και οι θέσεις μας αυτές διακηρυχθούν από το Συνέδριό μας και 

περιληφθούν στη Γενική του Απόφαση. 

 

 Ως τελευταία στον κατάλογο των γενικών επαγγελματικών θεμάτων που μας απασχολούν 

αναφέρω τα ζητήματα που σχετίζονται με τους μηχανισμούς συλλογικών σχέσεων στη Δημόσια 

Υπηρεσία. 

 

 Η ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των μηχανισμών της Μικτής επιτροπής 

Προσωπικού απασχόλησε και στην υπό εξέταση περίοδο τα συλλογικά Σώματα της Οργάνωσης.  

Οι ανησυχίες της ηγεσίας της Συντεχνίας διατυπώθηκαν σε έντονα διαβήματά μας προς τον 

Υπουργόν Οικονομικών, ενώ ανάλογες θέσεις διαβιβάστηκαν επανειλημμένα και στον Πρόεδρο 

της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 

 Το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει, πιστεύω, να επιληφθεί κατά προτεραιότητα του θέματος 

αυτού, με στόχο να διασφαλιστούν οι θεσμικές εκείνες αλλαγές που θα καταστήσουν τη Μικτή 

Επιτροπή Προσωπικού αποτελεσματικό όργανο ουσιαστικής αντίκρυσης και προώθησης των 

δημοσιοϋπαλληλικών θεμάτων. 

 

 Η επα-αναβάθμιση της Τριμερούς Επιτροπής Επαφής (Βουλή-Κυβέρνηση-ΠΑΣΥΔΥ) θα 

πρέπει επίσης να διασφαλιστεί.  Η επιτυχής λειτουργία της Επιτροπής, όπως καταδεικνύεται από τη 

συμβολή της σε μεγάλα προβλήματα της δημόσιας υπηρεσίας, συνηγορούν υπέρ της αναγκαιότητας 

αυτής. 

 

 Εκτιμούμε ότι το θέμα αυτό πολύ σύντομα θα ρυθμιστεί, αφού οι απόψεις και των τριών 

Μερών για την ανάγκη επα-αναβάθμισης της Επιτροπής συμπίπτουν. 
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 Σ’ ότι αφορά τέλος το θέμα του Νομοσχεδίου για ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις 

υπηρεσίες αναφέρω ότι στην περίοδο που επισκοπούμε δεν σημειώθηκαν οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

 

 Εισηγούμαι όπως το 34ο Συνέδριο επαναβεβαιώσει τη διακηρυγμένη θέση ότι το 

συνδικαλιστικό κίνημα σε στενή συνεργασία και απόλυτη ταύτιση απόψεων, δε θα δεχθεί 

απαγόρευση του δικαιώματος της απεργίας, ούτε και ποινικοποίησή της, με επιδίωξη όπως οι 

οποιεσδήποτε ρυθμίσεις προωθηθούν στα πλαίσια της Τριμερούς Συνεργασίας. 

 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 

 

 Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό τον απολογισμό της δράσης του Γενικού Συμβουλίου σε 

σχέση με τα ιδιαίτερα επαγγελματικά μας προβλήματα θα αναφερθώ σε δυο ευρύτερου 

ενδιαφέροντος θέματα που μας απασχόλησαν σε συνεργασία και με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό 

κίνημα.  Είναι τα θέματα των φορολογικών ελαφρύνσεων και της φοροδιαφυγής και του 

κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ και την Παραγωγικότητα. 

 

 ‘Οπως είναι γνωστό τον Απρίλιο του 1996 η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων 

ψήφισε τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Τροποποιητικό Νόμο του 1996 (Ν2/96), με τον 

οποίο παραχωρήθηκαν στους εργαζόμενους φορολογικές ελαφύνσεις που σύμφωνα με τις τότε 

εκτιμήσεις θα ανήρχοντο στα ͳ38 εκ. 

 

 Παρόλο που οι ελαφρύνσεις στο σύνολό τους κρίθηκαν ως σημαντικές για τους μισθωτούς, 

εντούτοις στην πράξη διαπιστώθηκε ότι με την εφαρμογή της νομοθεσίας μερικές κατηγορίες 

εργαζομένων όχι μόνο δεν έτυχαν οποιασδήποτε ελάφρυνσης, αλλά αντίθετα έτυχαν πρόσθετης 

επιβάρυνσης.  Σε μια προσπάθεια απάμβλυνσης του προβλήματος με γραπτό διάβημα προς τον 

Υπουργό Οικονομικών στις 22/4/1997 υποβλήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις, με την παράκληση 

όπως αυτές τύχουν περαιτέρω μελέτης και προώθησης. 

 

 Οι εισηγήσεις αυτές διαλάμβαναν: 

 

α. Να περιληφθεί πρόνοια στην ισχύουσα νομοθεσία για παραχώρηση χορηγίας ύψους ͳ400 

για ανάπηρα τέκνα.  (Να σημειωθεί ότι για τους τυφλούς στην προηγούμενη νομοθεσία 
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προβλεπόταν πίστωση ͳ200 και η πίστωση αυτή στην ισχύουσα νομοθεσία 

αντικαταστάθηκε με χορηγία ͳ200), 

 

β. στην περίπτωση των εκτοπισθέντων να περιληφθεί πρόνοια για έκπτωση ͳ500, 

και  

 

γ. Η χορηγία των ͳ1000 που δικαιούνται όσοι φοιτούν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού να 

επεκταθεί στην περίπτωση της καταβολής διδάκτρων στο 40% των πληρωτέων διδάκτρων, 

με μέγιστο συνολικό ποσό τις ͳ2500. 

 

 Στις 13 Μαΐου το Υπουργείο Οικονομικών μας έστειλε διά του Γενικού Διευθυντή 

απαντητική επιστολή, στην οποία αναφέρεται ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατό να μελετηθεί 

από την Κυβέρνηση οποιαδήποτε βελτίωση των φορολογικών τροποποιήσεων, αφού οι ήδη 

παραχωρηθείσες ελαφρύνσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα ͳ43 εκ.. 

 

 Εισήγησή μου είναι όπως το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί να μελετήσει περαιτέρω το 

θέμα σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες Οργανώσεις των κρατικών υπαλλήλων και το επαναφέρει 

προς συζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση βελτιωτικών ρυθμίσεων. 

 

 Στα Πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου γίνεται αναφορά στα μέτρα που προωθούνται 

από το Υπουργείο Οικονομικών και αποσκοπούν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

 

 Το 34ο Συνέδριο θα πρέπει να εκφράσει υποστήριξη στα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα 

για πάταξη της φοροδιαφυγής και να διακηρύξει την ετοιμότητα του συνδικαλιστικού κινήματος να 

ενισχύσει την προσπάθεια αυτή.  Το Συνέδριο, επαναβεβαιώνοντας και την τελευταία συνεδριακή 

μας απόφαση θα πρέπει να επανατονίσει το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι 

απότοκα ανωμαλιών και στο σκέλος των εσόδων του δημοσίου, που αποστερείται τεράστια ποσά 

από τη μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή και παράλληλα να αξιώσει εντατικοποίηση των 

προσπαθειών για τη λήψη πιο δραστικών μέτρων πάταξης του απαράδεκτου αυτού φαινομένου. 

 

 ‘Ερχομαι τώρα στο θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής που ήταν τους 

τελευταίους μήνες στο προσκήνιο της επικαιρότητας.  Αναλυτική περιγραφή των όσων έχουν 

συντελεστεί από την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου μέχρι και τις τελευταίες εξελίξεις γίνεται 

στην ‘Εκθεση Πεπραγμένων, γι’ αυτό και δεν προτίθεμαι να τα επαναλάβω εδώ. 
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 Επιτρέψετέ μου όμως να προβώ σε κάποιες απαραίτητες κατά την άποψή μου 

διαπιστώσεις/εισηγήσεις. 

 

 Η θέση της Οργάνωσής μας όπως αυτή εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο και 

υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διαμορφώθηκε σε μια ύστατη προσπάθεια 

διασφάλισης κοινής θέσης του συνδικαλιστικού κινήματος και κρίθηκε από την τεράστια 

πλειοψηφία των συλλογικών μας Σωμάτων ως η ορθότερη υπό τις περιστάσεις. 

 

 Κοινή υπήρξε η εκτίμηση ότι η πρόταση αυτή συνάδει με το πνεύμα και των συνεδριακών 

μας αποφάσεων για περιφρούρηση του θεσμού, αφού τυχόν υιοθέτησή της θα έχει ανεπαίσθητες 

επιπτώσεις στα εισοδήματα των μισθωτών και θα διασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια τη ζωτική 

αυτή κατάκτηση των εργαζομένων. 

 

 ‘Οπως σαφώς προνοείται στην πρόταση που υποβάλαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

δεν αποδεχόμαστε ως Οργάνωση καμμιά παραχώρηση εκτός αν διασφαλιστεί η συμπερίληψη στο 

καλάθι της ΑΤΑ, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  Σε περίπτωση λοιπόν που η πρόταση μας δεν 

υιοθετηθεί, τότε στο χρόνο που θα εκδηλωθεί η οποιαδήποτε κρίση, η μάχη ανάμεσα στους 

κοινωνικούς εταίρους θα δοθεί ξεκινώντας από μηδενική βάση.  Και ο χρόνος αυτός δεν εκτιμάται 

ενωρίτερα από το δεύτερο εξάμηνο του 1998. 

 

 Ενόψει των πιο πάνω εισηγούμαι όπως το 34ο Συνέδριο εγκρίνει τους χειρισμούς του 

Γενικού Συμβουλίου γύρω από το όλο θέμα, διακηρύττοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα της 

Οργάνωσης και του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος  να περιφρουρήσει το ζωτικό θεσμό της 

ΑΤΑ με το να μην επιτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια αχρήστευσης και εξουδετέρωσης του. 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 

 

 Με εξωστρέφεια στις προσεγγίσεις μας και παράλληλα με τη δραστηριότητά μας για την 

προώθηση των επαγγελματικών προβλημάτων μας, στα Πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου 

περιλαμβάνεται όπως έχετε προσέξει και η δράση της Οργάνωσης για ενίσχυση της εθνικής μας 

υπόθεσης και σε ευρύτερους κοινωνικούς τομείς και οι δραστηριότητές μας στα επιμορφωτικά και 
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πολιτιστικά θέματα και την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, καθώς επίσης και σε άλλα επί μέρους 

ζητήματα για την προαγωγή των συμφερόντων και την ευημερία των μελών. 

 

 Ενδεικτικά της ποικίλης αυτής δράσης μας, αναφέρω τις κινητοποιήσεις της Οργάνωσής 

μας μετά τα τραγικά γεγονότα της Δερύνειας τον περασμένο Αύγουστο, το βασικό ρόλο που 

διαδραματίζουμε στα πλαίσια του Παγκύπριου Φορέα Βοήθειας Βορειοηπειρωτών, την ενεργό 

συμμετοχή μας στη διοργάνωση και πραγματοποίηση του Παγκύπριου Πανσυνδικαλιστικού 

Φόρουμ και την καθόλα επιτυχή εκδήλωση της Επιτροπής Γυναικών, στα πλαίσια της οποίας 

τιμήθηκαν μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα οι μάνες των απαγχονισθέντων αγωνιστών του 

απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59, οι μάνες των αγνοουμένων δημοσίων υπαλλήλων της 

εισβολής του 1974 και οι μάνες των ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 

 

 Μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου έχει προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί 

στα πλαίσια και της τελευταίας συνεδριακής μας απόφασης, Καταστατικό Συνέδριο. 

 

 Είμαι βέβαιος ότι οι σκέψεις που θα πρυτανεύσουν και κατά τις επικείμενες σχετικές 

συζητήσεις μας θα αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην υιοθέτηση των αρχών εκείνων που θα 

συμβάλουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Οργάνωσής μας, καθώς και 

στην περιφρούρηση της ενότητας της Συντεχνίας και την ενίσχυση και ενδυνάμωση του πνεύματος 

αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη μας.  Και τούτο γιατί αυτά είναι αδιαμφισβήτητα αισθήματα που 

μας διαπνέουν όλους και μας διακατέχουν. 

 

Συναδέλφισσες, 

Συνάδελφοι, 

 

 Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό την ομιλία μου θα ήθελα να χαιρετίσω την παρουσία στο 

Συνέδριο και όλων εκείνων των Αντιπροσώπων μας που προέρχονται από το χώρο των 

Ημικρατικών Οργανισμών και των Βρεττανικών Βάσεων, που για τα προβλήματά τους γίνεται 

ειδική αναφορά στην ‘Εκθεση Πεπραγμένων.  Ορισμένα από τα προβλήματα αυτά είναι ιδιαίτερα 

σοβαρά και βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με τα αντίστοιχα προβλήματα των συναδέλφων τους 

στη δημόσια υπηρεσία. 
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 Επιθυμώ να διαβεβαιώσω και τους συναδέλφους μας αυτούς ότι η Οργάνωσή μας θα 

επιδεικνύει και για τα δικά τους θέματα, το ίδιο συνεχές και αδιάπτωτο ενδιαφέρον. 

 

 Μ’ αυτές τις σκέψεις συνάδελφοι σύνεδροι κλείω την εισηγητική ομιλία μου.  Πιστεύω ότι 

μέσα από την ανάλυση που έγινε στα διάφορα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις σχετικές 

θέσεις και εισηγήσεις που περιέχονται σ’ αυτή θα προχωρήσουμε από κοινού στη λήψη των πιο 

ορθών αποφάσεων που θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία μας και τους μελλοντικούς 

χειρισμούς για την επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων μας. 

 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας. 

 

 

          Σας ευχαριστώ. 


