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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 

Εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα Γλαύκου Χατζηπέτρου 
προς το 38ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Τρίτη 3 Απριλίου 2001 
 
 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου γιατί μου δίδεται και πάλι ο λόγος να καταθέσω από το 
βήμα του Συνεδρίου την εισηγητική μου ομιλία πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Η εισηγητική μου ομιλία αποτελεί στην ουσία προέκταση της πρωινής και συνιστά 
μια πληρέστερη και πιο αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με 
την κατάθεση προς συζήτηση συγκεκριμένων θέσεων και εισηγήσεων που θα μας 
βοηθήσουν στη διαμόρφωση των αποφάσεών μας για την περαιτέρω πορεία μας. 

 
Προτού προχωρήσω στην ομιλία μου θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους θερμά για 

την εκλογή σας ως Αντιπροσώπων, στο κυρίαρχο Σώμα της Οργάνωσής μας.  Οι χιλιάδες 
των μελών, μας εμπιστεύτηκαν την τιμητική αυτή θέση και αναμένουν από εμάς να αρθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε επαρκώς στον αυξημένο ρόλο και τις 
υποχρεώσεις μας. 

 
Μονολιθικά ενωμένοι θα διαγράψουμε με τις αποφάσεις μας την πολιτική μας για τα 

επόμενα τρία χρόνια.  Αυτό επιβάλλεται να το πράξουμε με νηφαλιότητα και σύνεση, 
συναδελφική αλληλεγγύη, και μέσα από μια ορθή εκτίμηση όλων των αντικειμενικών 
δεδομένων και δυνατοτήτων που υπάρχουν. 

 
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 
 

Το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο με βάση την εντολή που πήρε από το 35ο 
Συνέδριο ανέπτυξε στην τριετή θητεία του έντονη δραστηριότητα και είχε τα αποτελέσματα 
που συνοπτικά περιγράφονται στην Έκθεση Πεπραγμένων. 

 
Για πολλά από τα γενικά αλλά και τα επί μέρους επαγγελματικά μας προβλήματα 

έχουν επιτευχθεί συμφωνίες και έχουν προωθηθεί ικανοποιητικές ρυθμίσεις.  Όμως, σειρά 
προβλημάτων που μας απασχολούν συνεχίζουν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ 
παράλληλα και νέα προβλήματα έχουν αναφύει στην πορεία του χρόνου. 

 
Το 38ο Συνέδριο πρέπει αφού αξιολογήσει ορθά τα όσα έχουν επιτευχθεί να 

επικεντρώσει την προσοχή του πάνω στα προβλήματα που εκκρεμούν και με τη λήψη των 
πιο ορθών αποφάσεων να αναθέσει στο νέο Γενικό Συμβούλιο την εντολή για προώθηση 
των επιβαλλόμενων λύσεων. 

 
Ως θέμα μεγάλης σημασίας και ως προτεραιότητα στους στόχους μας ήταν και 

παραμένει η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος των στεγαστικών συνθηκών της 
δημόσιας υπηρεσίας σε παγκύπρια κλίμακα.  Η υπό ολοκλήρωση Α΄ Φάση των 
κατασκευαστικών εργασιών των νέων κυβερνητικών γραφείων έχει θέσει τις βάσεις για 
ριζική αντίκρυση του προβλήματος. 
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Η ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού των εργασιών για ανέγερση και της επόμενης 

φάσης θα πρέπει να διακηρυχθεί από το Συνέδριο, ενώ παράλληλα στο νέο Γενικό 
Συμβούλιο θα πρέπει να ανατεθεί η εντολή να εργαστεί μεθοδικά προς την κατεύθυνση 
ολοκληρωμένου προγράμματος στέγασης των κυβερνητικών υπηρεσιών, σε παγκύπρια 
κλίμακα, σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις. 

 
Παράλληλα με το πρόβλημα των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας κατά 

την πρωινή μου ομιλία αναφέρθηκα και στην ανάγκη για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό 
της κρατικής μηχανής, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς 
της.  Η ανάγκη αυτή καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική ενόψει και της 
τροχοδρομούμενης ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των προσπαθειών 
εναρμόνισής μας με το κοινοτικό κεκτημένο. 

 
Το συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων, στην κρίσιμη αυτή καμπή της 

ιστορίας μας, έχει την πρωταρχική ευθύνη να αναδείξει σε κυρίαρχο αίτημά του, τη 
δυναμική μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. 

 
Ο δυναμικός μετασχηματισμός του κρατικού μηχανισμού απαιτεί τη συνεχή και 

αποφασιστική παρέμβαση τις δομές και τους θεσμούς του.  Την προγραμματισμένη 
εμπλοκή και ενσυνείδητη συναίνεση και των ιδίων των εργαζομένων στις επιτελούμενες 
διεργασίες. 

 
Εισηγούμαι όπως και οι θεμελιακές αυτές θέσεις διακηρυχθούν από το 38ο Συνέδριο 

και περιληφθούν στη Γενική του Απόφαση. 
 
Στην ενότητα των θεμάτων που συνθέτουν το κεφάλαιο Οργάνωση και Λειτουργία 

της Δημόσιας Υπηρεσίας, σημαντική θέση κατέχει η πτυχή που αφορά στις 
αναδιοργανώσεις Τμημάτων/Υπηρεσιών.  Στον τομέα αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχει  
επιτελεσθεί όντως σημαντική πρόοδος.  Οι ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν και περιέχονται 
στην Έκθεση Πεπραγμένων είναι πιστεύω ενδεικτικές της εκτίμησής μας αυτής. 

 
Το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για συνέχιση και 

ολοκλήρωση των αναδιοργανώσεων που εκκρεμούν είτε στα πλαίσια της Βουλής για 
ψήφιση είτε στα πλαίσια του μηχανισμού της ΜΕΠ για συζήτηση, για να μπορούν οι 
επηρεαζόμενες υπηρεσίες κατάλληλα δομημένες και ορθά στελεχωμένες να 
ανταποκρίνονται επαρκέστερα στο ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. 

 
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 
 

Δύο σημαντικά προβλήματα που απασχόλησαν έντονα την τελευταία περίοδο το 
απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο είναι τα θέματα του Εθνικού Σχεδίου Υγείας και του κρατικού 
μισθολογίου. 

 
Το πρόβλημα του Εθνικού Σχεδίου Υγείας βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο 

προσκήνιο της επικαιρότητας ύστερα και από τις κινητοποιήσεις των κρατικών υπαλλήλων 
και της ΕΤΥΚ και άλλων οργανωμένων συνόλων που εξέφρασαν και διατηρούν σοβαρές 
επιφυλάξεις για το προτεινόμενο Νομοσχέδιο. 

 
Οι σχετικές θέσεις της Οργάνωσής μας περιέχονται αναλυτικά στα Πεπραγμένα και 

δεν προτίθεμαι να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. 
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Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για το 
προτεινόμενο ΕΣΥ γιατί είναι ιατροκεντρικό, προάγει την εμπορευματοποίηση του αγαθού 
της υγείας και οδηγεί με εμφανή προοπτική σε ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας.  Το προτεινόμενο ΕΣΥ χωρίς διαφοροποίηση βασικών προνοιών του απέχει κατά 
πολύ από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, οικονομικά βιώσιμο, που θα 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κύπριου πολίτη για αξιοπρεπείς και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, φροντίδας και περίθαλψης. 

 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα από τις νέες διεργασίες όπως αυτές 

διαμορφώνονται με τις τελευταίες εξελίξεις στις οποίες αναφέρθηκα στην πρωϊνή ομιλία 
μου, βασικές θέσεις της Οργάνωσης μας που αφορούν στη διασφάλιση του καθεστώτος και 
της βιωσιμότητας των κρατικών νοσοκομείων, καθώς και στα θέματα που άπτονται των 
δικαιωμάτων και των όρων εργοδότησης μας, που μονομερώς παραβιάζονται στο 
προτεινόμενο νομοσχέδιο, θα υιοθετηθούν. 

 
Το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να προβεί σ’ 

όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για διασφάλιση των πιο πάνω στόχων. 
 
 
Σε σχέση με το κρατικό μισθολόγιο και τις πτυχές που το συνθέτουν όπως έχω 

τονίσει και στην ομιλία μου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και των άλλων 
επίσημων προσκεκλημένων, η ΠΑΣΥΔΥ δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε ετεροβαρή 
μεταχείριση σε σχέση με ρυθμίσεις και μισθοδοτικές ανακατατάξεις που τροχοδρομούνται 
στον υπόλοιπο χώρο του κρατικού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 
Θέλω να τονίσω εμφαντικά από το βήμα του Συνεδρίου ότι η Οργάνωση μας θα 

διεκδικήσει αποφασιστικά, με προτεραιότητα στο σοβαρό πρόβλημα της ανέλιξης, όλα τα 
δικαιούμενα για τα μέλη μας. 

 
Βρισκόμαστε σήμερα στο στάδιο των διαβουλεύσεων με την Επίσημη Πλευρά.  Στη 

βάση του σχετικού εγγράφου που η Εκτελεστική Επιτροπή υπέβαλε στην Κυβέρνηση 
προχωρήσαμε σε διάλογο στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 
Παρά τα βήματα προόδου που σημειώθηκαν τόσο σ’ ότι αφορά τις επεκτάσεις των 

κλιμάκων όσο και τη βελτίωση του αριθμού των ανελικτικών θέσεων ως ηγεσία έχουμε 
κρίνει τα αποτελέσματα ως μη ικανοποιητικά και έχουμε καταλήξει σε διαφωνία. 

 
Απαίτησή μας είναι όπως η διαφορά αχθεί στις προσεχείς μέρες ενώπιον της εξ 

Υπουργών Επιτροπής.  Σε περίπτωση που και σ’ αυτό το επίπεδο δεν υπάρξει προσέγγιση 
απόψεων δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από τη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων μας. 

 
Στην τακτική και στρατηγική της όλης προσπάθειάς μας συνειδητοποιούμε ότι ο 

παράγοντας χρόνος είναι καθοριστικός, γι’ αυτό και όλες οι σχετικές ενέργειές μας θα 
πρέπει να προωθηθούν τάχιστα. 

 
Στις επιδιωκόμενες ρυθμίσεις τα αποτελέσματα των οποίων θα τεθούν υπόψη των 

συλλογικών μας Σωμάτων θα επιδιώξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη βάση 
αρχών και κριτηρίων που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνόλου των μελών. 

 
Πιστεύω ότι το γενικό αυτό πλαίσιο τοποθετήσεων θα πρέπει να υιοθετηθεί από το 

Συνέδριο και να ανατεθεί στο Γενικό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα σ’ όλες τις 
επιβαλλόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών ρυθμίσεων για τα μέλη 
μας. 
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Συναφώς το Συνέδριο θα πρέπει να εκφράσει ικανοποίηση για την τελευταία 
συμφωνία για παραχώρηση γενικών αυξήσεων στους μισθούς και τις συντάξεις των 
κρατικών υπαλλήλων. 

 
Βασικό θέμα που απασχόλησε το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο είναι και το ζήτημα 

που αφορά στους μηχανισμούς εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο.  Η ανάγκη για 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού έχει διακηρυχθεί 
επανειλημμένα από τα τελευταία Συνέδριά μας.  Πιστεύω ότι το Γενικό Συμβούλιο θα 
πρέπει να επιληφθεί του σοβαρού αυτού θέματος με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικού 
πλαισίου συζήτησης και ρύθμισης θεμάτων και διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία.  Το 
δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων για ουσιαστικές και ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις επί των όρων εργοδότησής τους σύμφωνα και με το πνεύμα των 
Διεθνών Συμβάσεων με σαφή καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κράτους 
και της συνδικαλιστικής Πλευράς, θα πρέπει να διασφαλιστεί. 

 
Επιβάλλεται και πάλι τούτο από την ενταξιακή μας πορεία προς την Ευρώπη, όπου 

τα δικαιώματα των εργαζομένων συνιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα με Κοινοτική 
Νομοθεσία καθολικής συμμόρφωσης και εφαρμογής. 

 
Σε σχέση με το ευρύτερο θέμα της ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις 

υπηρεσίες πιστεύω ότι οι ομόφωνες και τεκμηριωμένες θέσεις του συνδικαλιστικού 
κινήματος για αντιμετώπισή του στα πλαίσια της Τριμερούς Συνεργασίας θα πρέπει να 
επαναβεβαιωθούν από το Συνέδριό μας και να επανατονιστεί η αντίθεσή μας σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια για διά νόμου ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας. 

 
Έρχομαι τώρα στα θέματα που σχετίζονται με τη Νομοθεσία.  Όπως θα έχετε 

προσέξει και στην Έκθεση Πεπραγμένων στο νόμο για τη Δημόσια Υπηρεσία (Ν1/90) έχουν 
επενεχθεί τροποποιήσεις σε ορισμένες πρόνοιές του και έχουν ενσωματωθεί σε 
τροποποιητικό Νομοσχέδιο που εκκρεμεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και 
Αξιών.  Στόχος των τροποποιήσεων, σύμφωνα και με την αιτιολογική Έκθεση του 
Νομοσχεδίου είναι να καταστεί ο νόμος αυτός πιο λειτουργικός και να περιοριστούν τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται ενώπιον των Δικαστηρίων για θέματα που σχετίζονται με 
την πλήρωση θέσεων. 

 
Παρά και τη δική μας σε κάποιο βαθμό εμπλοκή δεν είναι βέβαιο ότι οι 

τροποποιήσεις αυτές θα ικανοποιήσουν το στόχο που προαναφέρεται. 
 
Εκείνο που κοινά έχει διαπιστωθεί είναι η ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της 

Νομοθεσίας για τη Δημόσια Υπηρεσία στη βάση και της τελευταίας απόφασης του 
Συνεδρίου μας, γι’ αυτό και το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ενεργήσει 
προς την κατεύθυνση αυτή. 

 
Σ΄ότι αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, παρά τις διαπιστωμένες 

ανεπάρκειες και ελλείψεις η κατάσταση δεν έχει καθόλου διαφοροποιηθεί.  Είναι πιστεύω 
καιρός να απαιτήσουμε από την Επίσημη Πλευρά να προχωρήσουμε σε διαβουλεύσεις για 
να υιοθετήσουμε ένα κοινά αποδεκτό σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης που να διασφαλίζει 
τις αρχές της αξιοκρατίας και να εξυπηρετεί τους γενικότερους σκοπούς της δημόσιας 
διοίκησης. 

 
Συναφείς πτυχή που συνδέεται με τα ζητήματα της νομοθεσίας είναι και το θέμα της 

παράνομης απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού σε δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα.  Η 
τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκτιμάται ως θετική εξέλιξη.  Όμως, με 
αποφασιστικότητα και σήμερα θα πρέπει να διακηρύξουμε ότι σε συνεργασία με τους 
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επηρεαζόμενους Κλάδους μας θα παρακολουθούμε στενά το θέμα για πλήρη διασφάλιση 
της νομιμότητας. 

 
Η υποτροπή που σημειώθηκε στην πορεία της διά νόμου μονιμοποίησης του 

έκτακτου προσωπικού με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (23/12/1999) να κρίνει 
το νόμο 107(1)96 αντισυνταγματικό και να ακυρώσει το διορισμό 166 συναδέλφων είναι 
θέμα που συνεχίζει ως Οργάνωση να μας απασχολεί.  Σοβαρά και υπεύθυνα θα 
συνεχίσουμε να βοηθούμε τους συναδέλφους αυτούς με στόχο την αποκατάστασή τους. 

 
Παράλληλα θα πρέπει ως Οργάνωση να επανατονίσουμε την απαίτηση για πιστή 

και απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη μελλοντική απασχόληση έκτακτου 
προσωπικού.  Στα ίδια πλαίσια η Κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί άμεσα σε ανάκληση της 
νομοθεσίας για αναστολή πλήρωσης των κενών θέσεων και σε ενέργειες για ικανοποίηση 
των αναγκών της υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό. 

 
Σε σχέση με την ενότητα των θεμάτων Ωράρια – Άδειες – Αργίες – Επιδόματα, θα 

πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχει επιτελεσθεί καμιά πρόοδος.  Σειρά επί μέρους 
ζητημάτων όπως οι επιδιωκόμενες βελτιώσεις στην άδεια μητρότητας, η έναρξη του 
καλοκαιρινού ωραρίου από 1η Ιουνίου, οι άδειες ανάπαυσης συναδέλφων που 
προσλήφθηκαν στην υπηρεσία μετά το 1988 συνεχίζουν να εκκρεμούν στην εξ Υπουργών 
Επιτροπή της ΜΕΠ.  Πιστεύω ότι στη βάση και των αποφάσεων του 37ου Συνεδρίου το νέο 
Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιώσει άμεσα από την Επίσημη Πλευρά να ξεκαθαρίσει τη 
θέση της στα υπό αναφορά ζητήματα, έτσι ώστε τα συλλογικά Σώματα να μπορούν να 
καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.  Ήδη έχει ζητηθεί η σύγκληση της εξ Υπουργών με 
απαίτηση όπως η τοποθέτηση της Επίσημης Πλευράς ειδικά στο θέμα της θερινής 
περιόδου δοθεί έγκαιρα. 

 
Σε σχέση τέλος με τις επιδιωκόμενες βελτιώσεις στους όρους εργοδότησης του 

προσωπικού βάρδιας που έχουμε υποβάλει ως αίτημα στη ΜΕΠ πιστεύω ότι με βάση και 
τις εισηγήσεις που οι επηρεαζόμενοι Κλάδοι μας θα αναπτύξουν ενώπιον του Συνεδρίου και 
τις προτάσεις που θα ληφθούν το Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να προωθήσει τις 
επιβαλλόμενες ρυθμίσεις. 

 
Στα θέματα των συντάξεων ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα θα πρέπει να 

δοθεί στο πρόβλημα του συμψηφισμού της κυβερνητικής με την αναλογική σύνταξη.  Στη 
βάση των αποφάσεων του τελευταίου Συνεδρίου μας και στα πλαίσια των εξελίξεων όπως 
διαμορφώνονται, το νέο Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις 
ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση της χρονίζουσας αυτής αδικίας σε βάρος των 
συμφερόντων των μελών μας.  Συναφές θέμα που χρήζει άμεσης προώθησης είναι και το 
δίκαιο αίτημα που έχουμε υποβάλει στη ΜΕΠ για αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για 
σκοπούς σύνταξης. 

 
Σ΄ότι αφορά την κυβερνητική πρόταση για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των 

κρατικών υπαλλήλων, όπως αναφέρεται και στα Πεπραγμένα του απερχόμενου Γενικού 
Συμβουλίου δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη αφού το θέμα αυτό δεν έτυχε καμιάς 
περαιτέρω συζήτησης στους μηχανισμούς της ΜΕΠ. 

 
Κατά συνέπεια πιστεύω ότι η απόφαση του 37ου Συνεδρίου, που διαλαμβάνει 

αντίθεση στην Κυβερνητική πρόταση και αναθέτει στο Γενικό Συμβούλιο να υποβάλει τις 
οποιεσδήποτε νέες θέσεις της Κυβέρνησης ενώπιον Συνεδρίου για λήψη απόφασης, θα 
πρέπει να επαναβεβαιωθεί. 

 
Έρχομαι τώρα στην κατηγορία των ευρύτερων θεμάτων που απασχολούν ολόκληρο 

το συνδικαλιστικό κίνημα. 
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Ξεκινώντας από το σοβαρό θέμα των ιδιωτικοποιήσεων εισηγούμαι όπως οι θέσεις 

που περιέχονται στην πρωινή ομιλία μου υιοθετηθούν από το Συνέδριο και ενσωματωθούν 
στη γενική του απόφαση. 

 
Η πάγια θέση της Οργάνωσής μας που προνοεί αντίθεση σε οποιεσδήποτε 

προσπάθειες και μεθοδεύσεις κατάργησης ουσιωδών δραστηριοτήτων του δημοσίου και η 
αμετάθετη αποφασιστικότητά μας για ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών 
και όχι εγκατάλειψη και εκποίησή τους στην ιδιωτική εκμετάλλευση θα πρέπει 
κατηγορηματικά να διακηρυχθεί το βήμα του φετινού Συνεδρίου μας. 

 
Για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής επιβάλλεται ως το 

κυρίαρχο Σώμα της Οργάνωσής μας να επανατονίσουμε την πάγια θέση μας ότι η ΑΤΑ 
είναι ζωτική κατάκτηση των εργαζομένων και να διακηρύξουμε ότι αποφασιστικά και 
αμετάθετα θα προασπίσουμε το θεσμό με όλα τα διαθέσιμα μέσα. 

 
Εκ νέου οφείλουμε να διακηρύξουμε ότι οι θέσεις μας όπως υποβλήθηκαν ως 

απάντηση στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας και που τελικά υιοθετήθηκαν από 
την Κυβέρνηση συνιστούν την τελευταία υποχώρηση. 

 
Γύρω από το κεφαλαιώδους σημασίας αυτό θέμα θα πρέπει όλοι να συμφωνούμε 

ότι οι προσπάθειες για την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση του συνδικαλιστικού κινήματος 
θα πρέπει να συνεχιστούν. 

 
Παράλληλα ως Συνέδριο θα πρέπει να απαιτήσουμε όπως οι εισηγήσεις που 

συμφωνήθηκαν και αναμορφώθηκαν στα πλαίσια της Τριμερούς Συνεργασίας επί των 
τεσσάρων πτυχών της Παραγωγικότητας προωθηθούν προς άμεση εφαρμογή. 

 
Ως τελευταία στην κατηγορία των θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος αναφέρω 

εκείνα της φορολογίας του εισοδήματος και της φοροδιαφυγής, ζητήματα για τα οποία έχω 
κάμει αναφορά στην ομιλία μου ενώπιον των Επισήμων. 

 
Προεκτείνοντας τις θέσεις μας αυτές επανατονίζω ότι πέραν των ελαφρύνσεων που 

έτυχαν οι μισθωτοί από 1.1.2001 θα πρέπει στα πλαίσια της επικείμενης φορολογικής 
μεταρρύθμισης να επιδιώξουμε πιο ευεργετικές ρυθμίσεις, αφού πρόδηλα η κατανομή των 
φορολογικών βαρών συνεχίζει να είναι άδικη σε βάρος μας. 

 
Ο Υπουργός Οικονομικών μας έχει ήδη υποβάλει τις αρχές και τις κατευθυντήριες 

γραμμές που θα διέπουν τις μεταρρυθμιστική του προσπάθεια.  Επιβάλλεται σε 
συνεργασία και με τις υπόλοιπες Οργανώσεις των κρατικών υπαλλήλων, αλλά και το 
ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα, να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας για εξυπηρέτηση των 
προαναφερόμενων στόχων. 

 
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 
 
 Παράλληλα με τη δράση μας για την προώθηση των επαγγελματικών μας 
προβλημάτων, στα Πεπραγμένα του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και 
η πλούσια δραστηριοποίηση της Οργάνωσης στα οργανωτικά, επιμορφωτικά και 
πολιτιστικά θέματα, στην ανάπτυξη διεθνών συνδικαλιστικών σχέσεων, καθώς και σε άλλα 
επί μέρους θέματα για την προαγωγή των συμφερόντων και της ευημερίας των μελών, σε 
ζητήματα που αφορούν τη γυναίκα, καθώς και σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα. 
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Πιστεύω ότι και για τα θέματα αυτά θα έχουμε ως Συνέδριο τη δυνατότητα να 
ανταλλάξουμε ελεύθερα και εποικοδομητικά σκέψεις και απόψεις για τη βελτίωση της 
δράσης μας και σ’ αυτούς τους τομείς. 

 
Ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά τον τομέα των οργανωτικών μας θεμάτων αναφέρω ότι το νέο 

Γενικό Συμβούλιο επιφορτίζεται με την εντολή του τελευταίου  Συνεδρίου μας για σύγκληση 
καταστατικού Συνεδρίου για τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, στελέχωση των ad 
hoc Επιτροπών που εγκρίθηκαν από το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο, και αντίκρυση στα 
ευρύτερα αυτά οργανωτικά πλαίσια και του θέματος της εκπροσώπησης των γυναικών στο 
συνδικαλιστικό μας χώρο με βάση και τα ισχύοντα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Στο σημείο αυτό και προτού κλείσω την ομιλία μου, επιτρέψετέ μου να χαιρετίσω την 

παρουσία στο Συνέδριο, των Αντιπροσώπων που εκπροσωπούν τα μέλη μας εκτός 
Δημόσιας Υπηρεσίας και να τους διαβεβαιώσω ότι και τα δικά τους προβλήματα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ευρύτερων στόχων και επιδιώξεών μας. 

 
Μ’ αυτές τις σκέψεις και εισηγήσεις συνάδελφοι σύνεδροι κλείνω στο σημείο αυτό 

την εισηγητική ομιλία μου.  Πιστεύω ότι από την ανάλυση που έγινε στα διάφορα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης και με τις σχετικές θέσεις και εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν, θα 
βοηθηθούμε να προχωρήσουμε από κοινού στη λήψη των ορθότερων αποφάσεων που θα 
καθορίσουν τους μελλοντικούς χειρισμούς και την περαιτέρω πορεία μας. 

 
Εύχομαι και πάλι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας. 
 
 

Σας ευχαριστώ.  
 
 


