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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
40ό Ετήσιο Συνέδριο 

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Πέμπτη 5 Ιουνίου 2003 

 
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 
 
 Σας καλωσορίζω στο 40ό Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσής μας και εκφράζω την 
πεποίθηση ότι οι εργασίες του θα στεφθούν με πλήρη επιτυχία. 
 
 Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων είναι το κυρίαρχο σώμα της Συντεχνίας μας και καθορίζει 
τη γραμμή και την πορεία που θ’ ακολουθήσουμε για την αντιμετώπιση και επίλυση των ιδιαίτερων 
προβλημάτων μας, αλλά και γενικότερων θεμάτων και προβλημάτων που μας απασχολούν, ως 
εργαζόμενους και ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
 
 Με την ωριμότητα που πρέπει να μας διακρίνει, με υπευθυνότητα, με σύμπνοια και 
συναδελφική αλληλεγγύη θα επιδείξουμε το ενδιαφέρον που επιβάλλεται κατά την εξέταση των 
υπό συζήτηση θεμάτων και μέσα από εποικοδομητικό διάλογο θα συμβάλουμε στη λήψη των 
ορθότερων αποφάσεων. 
 
 Θα αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου για το δεύτερο χρόνο της 
θητείας του και θα καθορίσουμε συλλογικά τα γενικά πλαίσια μέσα στα οποία θα επιδιωχθούν 
λύσεις και στα υπόλοιπα θέματα που εκκρεμούν. 
 
 Τα μέλη έχουν αναθέσει σε μας την ευθύνη της διαχείρισης των προβλημάτων τους και με 
πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος μας, καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
 
 Το 40ό Συνέδριο είναι το τελευταίο στην τριετή θητεία μας.  Στο χρόνο που μας μένει μέχρι 
την ανανέωση της εντολής από τη βάση θα πρέπει να μεθοδεύσουμε ενέργειες για επίτευξη 
στόχων που είχαμε θέσει στην έναρξη της θητείας μας.  Με πλήρη συναίσθηση όλων των 
δεδομένων και των απαιτήσεων των καιρών θα διαμορφώσουμε την καθοδηγητική γραμμή προς 
το Γενικό μας Συμβούλιο και τα άλλα Σώματα για την παραπέρα πορεία μας. 
 
 Για την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών μας με την κατάληξη τους στα 
καλύτερα δυνατά συμπεράσματα και τις αποφάσεις έχουμε οδηγό τις αρχές, τις διαδικασίες και τις 
κατευθύνσεις της Οργάνωσής μας.  Μας καθοδηγούν επίσης οι πλούσιες εμπειρίες και η 
μακρόχρονη και καρποφόρα δράση της Οργάνωσής μας, που την έχει αναδείξει σε αξιόπιστη και 
υπεύθυνη Οργάνωση στο χειρισμό και την προώθηση των θεμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και 
της Υπηρεσίας γενικότερα. 
 
 Ως Οργάνωση έχουμε επανειλημμένα αποδείξει τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις μας στα 
διάφορα θέματα και ασφαλώς το σημερινό Συνέδριο δεν πρέπει ν’ αποτελέσει εξαίρεση.  Την 
προώθηση των προβλημάτων μας σε λύσεις διενεργούμε με σύνεση και ρεαλισμό με πλήρη 
επίγνωση των οποιωνδήποτε επιπτώσεων και των δοσμένων συνθηκών.  Είναι όμως ταυτόχρονα 
διακηρυγμένη η απαραβίαστη αρχή μας ότι δεν είναι δυνατό να δεχθούμε φαλκίδευση των 
δικαιωμάτων μας.  Η όποια προσπάθεια μιας τέτοιας τακτικής και πολιτικής θα προσκρούσει στη 
μονολιθική μας αντίδραση.  Στόχος μας πάγιος η κατοχύρωση ανελικτικής πορείας για τα μέλη μας 
και η συνεχής βελτίωση της απόδοσής μας και της υπηρεσίας που προσφέρουμε προς το κοινό 
και τον τόπο μας.  Είναι η υποχρέωση αυτή καθοριστική των αποφάσεων και της τακτικής μας. 
 
 Το σημερινό Συνέδριο θα επαναβεβαιώσει τις θέσεις μας αυτές και με συγκεκριμένες 
οδηγίες θα διαγράψει την πορεία μας για μια πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική δημόσια 
υπηρεσία, ως απαραίτητο προαπαιτούμενο στον τιτάνιο αγώνα του λαού μας για τη διασφάλιση 
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της εθνικής του επιβίωσης και για ένα λαμπρό και ειρηνικό μέλλον στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
οικογένειας. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
 Αναμφίβολα η υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ενωμένη Ευρώπη συνιστά ιστορικής σημασίας εξέλιξη για το μέλλον της μικρής μας πατρίδας. 
 
 Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επικύρωση του ενταξιακού μας προσανατολισμού και την 
εδραίωση αμετάκλητης κοινής πορείας με τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. προς ένα κοινό μέλλον 
βασισμένο στις ευρωπαϊκές αξίες για ειρήνη, δημοκρατία και ασφάλεια. 
 
 Περαιτέρω ευελπιστούμε ότι η ένταξή μας θα υποβοηθήσει και στην επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος και στην επανένωση του κράτους και του λαού. 
 
 Οι δημόσιοι υ6πάλληλοι διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο στην προετοιμασία της ένταξης 
και τη διεκπεραίωση του έργου της εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο. 
 
 Τον ίδιο ουσιαστικό ρόλο καλείται να αναλάβει ο δημόσιος τομέας και στην μετά την ένταξη 
εποχή, όταν θα κληθούμε να μετέχουμε στα κοινοτικά σώματα. 
 
 Προσωπικά έχω τη βεβαιότητα ότι ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος είναι έτοιμος να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Κυβέρνησης και του λαού και θα οδηγήσει την Κύπρο σε 
αξιοζήλευτη θέση προόδου και ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας το «θαύμα» του 1974.  
 
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 
 
 Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν προβληματισμοί και θα καταλήξουμε σε 
αποφάσεις για σφαιρική αντίκρυση των προβλημάτων προς το συμφέρον όλων.  Είμαι βέβαιος, ότι 
με το πέρας του Συνεδρίου μας θα αποχωρήσουμε όλοι με απόλυτη ικανοποίηση και περηφάνεια 
για τα αποτελέσματά του.  Επισημαίνω την ανάγκη να περιοριστούμε στην ουσία των υπό 
συζήτηση θεμάτων για να καλύψουμε ισοζυγισμένα και αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που 
έχουμε μπροστά μας. 
 
 Καλούμαστε όλοι να εργαστούμε σ’ αυτά τα πλαίσια για να οδηγηθούμε στα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα που θα προωθήσουν τα θέματά μας στις επιδιωκόμενες λύσεις και θα 
ενισχύσουν το γόητρο και την εκτίμηση που απολαμβάνει η Οργάνωσή μας. 
 
 Μας παρακολουθούν σήμερα οι χιλιάδες των μελών μας που αναμένουν από μας τις πιο 
ορθές των αποφάσεων.   Έχουμε πιστεύω υποχρέωση να ανταποκριθούμε πλήρως στις 
προσδοκίες τους. 
 
 

Σας ευχαριστώ. 
 


