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Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

 Ο χρόνος που καθόρισε το Γενικό μας Συμβούλιο για τη σύγκληση του 39ου 

Συνεδρίου μας έχει ήδη παρέλθει και η απαιτούμενη πλειοψηφία για την πραγματοποίηση 

του Συνεδρίου έχει επιτευχθεί και γι’ αυτό κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 

Συνεδρίου. 

 

 Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή μας συνάντηση που συγκροτεί το κορυφαίο 

σώμα της Οργάνωσής μας. 

 

 Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων αποτελεί το κυρίαρχο αντιπροσωπευτικό σώμα της 

ΠΑΣΥΔΥ και από τις εργασίες του εξαρτάται η πρόοδος της Οργάνωσής μας και η επίτευξη 

επιτυχίας στην προώθηση των συμφερόντων των μελών της. 

 

 Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι όλοι μας θα επιδείξουμε την απαραίτητη συναίσθηση 

ευθύνης και με τις εισηγήσεις και αποφάσεις μας θα τροχοδρομήσουμε τη συνέχιση της 

ανοδικής πορείας της Συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης. 

 

 Στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου περιλαμβάνονται καίρια προβλήματα του 

δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου.  Σε μερικά από αυτά έχουν επιτευχθεί συμφωνίες που 

αναμένουμε ότι με την υλοποίησή τους θα ανακουφίσουν την τεράστια πλειοψηφία των 

συναδέλφων μας.  Εξακολουθούν όμως να παραμένουν εκκρεμότητες που θα πρέπει να 

προωθήσουμε με κατάλληλες αποφάσεις. 

 

 Το Συνέδριό μας θα επισκοπήσει τα πεπραγμένα και θα δώσει κατευθυντήριες 

γραμμές στα Εκτελεστικά όργανα για την πορεία στο νέο χρόνο. 
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 Τη μελέτη και προώθηση των προβλημάτων μας εντάσσουμε στο γενικότερο 

περιβάλλον που επικρατεί στον τόπο μας αλλά και ευρύτερα, πολιτικό, κοινωνικό.  

Συνειδητοποιούμε τα μηνύματα των καιρών και συναισθανόμαστε το δικό μας καθήκον και 

τις δεσμεύσεις μας προς τα μέλη και την τάξη που εκπροσωπούμε, αλλά ταυτόχρονα με 

υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε και τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες και το καθήκον μας 

προς το κοινωνικό σύνολο. 

 

 Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι χειριστές της μηχανής που εξυπηρετεί το λαό και τον 

τόπο  και από την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια τους εξαρτάται η πρόοδος όλων.  

Έχουμε στο ενεργητικό μας την καταγραφή και αναγνώριση της επιτυχούς διεκπεραίωσης 

του έργου μας.  Δικαιούμαστε να απαιτούμε και ικανοποίηση των δικών μας προβλημάτων 

και αιτημάτων. 

 

 Το 39ο Συνέδριο θα επανατονίσει τις αταλάντευτες θέσεις μας για συνέχιση του 

έργου μας, αλλά και τις απαιτήσεις μας για λύση στα προβλήματα που μας ταλανίζουν και 

παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών και την ικανοποιητική εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 

 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στο 39ο Συνέδριο.  


