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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
 

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Γλαύκου Χατζηπέτρου 
κατά την εναρκτήρια Σύνοδο του 41ου Συνεδρίου 

ΧΙΛΤΟΝ, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2004 
 

 
 
Κύριοι Αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κύριε Πρέσβη, 

Κύριε Β. Γεν. Εισαγγελέα, 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

 Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στο Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσής μας και 

σας ευχαριστώ που έχετε ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας. 

 

 Η παρουσία σας προσδίδει ιδιαίτερη τιμή στην Οργάνωσή μας και συνιστά αφ’ 

εαυτής έμπρακτη απόδειξη του γνήσιου ενδιαφέροντός σας για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η δημοσιοϋπαλληλική τάξη και κατ’ επέκταση η Δημόσια Υπηρεσία. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 Το 41ο Συνέδριο της Οργάνωσής μας πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα 

κρίσιμη για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν ολόκληρο τον κυπριακό λαό, από την 

τελική εξέλιξη των οποίων θα εξαρτηθεί το μέλλον όλων μας. 

 

 Οι εξελίξεις στο κυπριακό και η επικείμενη πλήρης ένταξη της χώρας μας στην 

Ενωμένη Ευρώπη επισκιάζουν τα άλλα θέματα του Συνεδρίου τα οποία, όμως, 

εξακολουθούν να είναι σημαντικά για το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο και από τη ρύθμιση 

τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. 

 

 Επισημαίνω ότι το Συνέδριο πραγματοποιείται κάτω από το γενικό σύνθημα 

«Ισχυρή Δημόσια Υπηρεσία – Πλοηγός στη νέα εποχή», που υπογραμμίζει την ανάγκη 
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για διαφύλαξη  και παραπέρα ενίσχυση της κρατικής μηχανής, η οποία θα αναλάβει ρόλο 

καθοδηγητή στη νέα εποχή για την πατρίδα μας που αρχίζει με την ένταξή μας στην 

Ενωμένη Ευρώπη.  Η Δημόσια Υπηρεσία απέδειξε σε χρόνους χαλεπούς για τον τόπο 

την αποτελεσματικότητά της ως μπροστάρης στην ανοικοδόμηση και την εδραίωση 

σταθερά ανορθωτικής πορείας.  Πιο πρόσφατα, η Δημόσια Υπηρεσία έτυχε ευμενέστατης 

αναφοράς για το έργο της στην εναρμονιστική προσπάθεια.  Με βεβαιότητα 

προσβλέπουμε σε αξιομνημόνευτη λειτουργία και στη νέα φάση της ιστορίας μας. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 Αναντίλεκτα η χώρα μας σήμερα βρίσκεται σε στάδιο σημαντικών αλλαγών που 

υπαγορεύονται από την ένταξή μας στην Ενωμένη Ευρώπη και την ανάγκη προσαρμογής 

προς τα σύγχρονα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης διεθνούς οικονομίας, με το 

συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό αλλά και την τεχνολογική επανάσταση σε όλους τους 

τομείς της ζωής μας. 

 

 Πέρα από την ανάγκη για αντιμετώπιση των προκλήσεων του διεθνούς 

περιβάλλοντος, η πλήρης ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει 

κοσμογονία για τον τόπο μας. Τούτο αφορά κυρίως τη λειτουργία της δημόσιας 

υπηρεσίας.  Διευρύνονται τα όρια της δράσης της δημόσιας υπηρεσίας που καλείται να 

προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στα ολοένα αυξανόμενα σε αριθμό, μέγεθος και 

πολυπλοκότητα αιτήματα για έργα και υπηρεσίες. 

 

 Κάτω από αυτό το πρίσμα ξεκάθαρα προβάλλει η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της 

κρατικής μηχανής, ώστε να δημιουργηθεί το αναγκαίο υπόβαθρο που θα στηρίξει την 

οικονομία για να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις διεθνείς προκλήσεις, να αποτελέσει ισχυρό 

θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους μέσα στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να 

συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των 

πολιτών. 

 

 Κατά γενική ομολογία τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί αξιόλογη πρόοδος σε 

πολλούς και σημαντικούς τομείς της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

 

 Παρά ταύτα οι προκλήσεις και οι επιταγές είναι συνεχείς και συνεχής πρέπει να 

είναι και η προσπάθεια βελτίωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας. 
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Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

 Το 41ο Συνέδριο της Οργάνωσής μας, στις τρεις μέρες των εργασιών του, θα 

ασχοληθεί με όλα τα βασικά προβλήματα του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, 

περιλαμβανομένων και γενικότερων προβλημάτων που απασχολούν το σύνολο των 

εργαζομένων.  Έχουμε πλήρη συναίσθηση των σημερινών συνθηκών και των επιταγών 

που υπαγορεύουν οι συγκυρίες.  Με υπευθυνότητα θα καθορίσουμε την πορεία προς τη 

ρύθμιση των εκκρεμοτήτων και τη λύση των προβλημάτων μας, έχοντας υπόψη τις 

περιστάσεις, αλλά με αποφασιστικότητα θα διαγράψουμε πολιτική και δράση για να 

κατοχυρώσουμε δικαιώματα και δεν θα απεμπολήσουμε δίκαια και συμφέροντα των 

μελών μας. 

 

 Ανάμεσα στα πολλά και φλέγοντα επαγγελματικά προβλήματα που  θα 

απασχολήσουν το Συνέδριό μας, προτεραιότητα θα έχουν οι γενικές αυξήσεις για την 

επόμενη τριετία, οι εκκρεμότητες του ενιαίου κρατικού μισθολογίου, ο συμψηφισμός της 

αναλογικής και κυβερνητικής σύνταξης, η απασχόληση έκτακτου προσωπικού στη 

δημόσια υπηρεσία και οι όροι απασχόλησης, το νέο σύστημα αξιολόγησης, το σύστημα 

εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο και οι συνθήκες εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία. 

 

 Δεν προτίθεμαι να προχωρήσω σε πλήρη και λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων 

πτυχών των προβλημάτων αυτών και των σχετικών θέσεών μας.  Αυτή θα γίνει με την 

εισηγητική μου ομιλία στο Συνέδριο.  Θα προβώ,  όμως, σε ορισμένες γενικές 

παρατηρήσεις, επισημάνσεις και θέσεις. 

 

 Αρχίζοντας με το θέμα των γενικών αυξήσεων θέλω να καταστήσω σαφές ότι η 

Οργάνωσή μας θα διεκδικήσει τις όποιες αυξήσεις και όποια ωφελήματα δικαιούνται τα 

μέλη μας.  Βεβαίως, όπως πάντοτε, το σχετικό αίτημά μας θα διαμορφωθεί με 

υπευθυνότητα, με βάση τα οικονομικά δεδομένα του τόπου και στα πλαίσια του ρυθμού 

αύξησης της παραγωγικότητας. 

 

 Ο συμψηφισμός της αναλογικής και κυβερνητικής σύνταξης έκδηλα λειτουργεί σε 

βάρος των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα.  Είναι για μας απαράδεκτο το Κράτος να 

προσπορίζεται κέρδος από ένα κοινωνικό μέτρο και μάλιστα σε βάρος των 

ασφαλισμένων.  Κατά συνέπεια το θέμα αυτό θα πρέπει να τύχει δίκαιης ρύθμισης. 
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 Ήταν και είναι η θέση μας ότι επιβάλλεται η εισαγωγή ενός σύγχρονου συστήματος 

αξιολόγησης που να συμβάλλει στην ανάπτυξη του προσωπικού, να διασφαλίζει τις αρχές 

της αξιοκρατίας και να εξυπηρετεί τους γενικότερους σκοπούς της δημόσιας διοίκησης. 

 

 Συνεπείς με αυτές τις θέσεις συμφωνήσαμε στη διεξαγωγή μελέτης από ιδιωτικό 

οίκο.  Η μελέτη αυτή έγινε και παραμένουμε δεσμευμένοι να συζητήσουμε το περιεχόμενο 

της στα πλαίσια των διαδικασιών της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 

 Στις προτεραιότητες μας παραμένει και το θέμα  της εισαγωγής ενός σύγχρονου 

κώδικα ρύθμισης των συλλογικών σχέσεων στο Δημόσιο και προς τούτο είμαστε έτοιμοι 

να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση. 

 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

 Πρωταρχικής και εξέχουσας σημασίας θέμα που θα απασχολήσει το Συνέδριό μας 

είναι φυσικά και το εθνικό μας θέμα μέσα από τις κορυφούμενες πρόσφατα εξελίξεις του.   

Όλοι γνωρίζουμε ότι κρίσιμες είναι οι στιγμές που περνά ο τόπος μας.  Αναμφίβολα 

βρισκόμαστε σ’ ένα αποφασιστικό στάδιο, από το ποίο θα εξαρτηθεί η έκβαση της 

προσπάθειάς μας για λύση του Κυπριακού. 

 

 Εδώ και 30 χρόνια η δική μας πλευρά αγωνίζεται για μια ομόσπονδη λύση που να 

κατοχυρώνει τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, να 

εξασφαλίζει την ισοπολιτεία και ισονομία στον τόπο μας και να παρέχει το πλαίσιο, μέσα 

στο οποίο να λειτουργεί απρόσκοπτα η πολιτεία σαν μια ενιαία οντότητα. 

 

 Αποδεδειγμένα μια τέτοια λύση επιθυμεί διακαώς και η συντριπτική πλειοψηφία 

του κυπριακού λαού, Ε/Κ και Τ/Κ, γιατί θα προσφέρει τη στέρεη βάση για την οικοδόμηση 

του μέλλοντος της Κύπρου  μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, με 

επιδίωξη την πρόοδο και ευημερία του συνόλου. 

 

 Αναντίλεκτα εμπόδιο στη λύση, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ο κ. Ντενκτάς, με τη 

στήριξη της Τουρκίας.  Για τον κ. Ντενκτάς η λύση δόθηκε το 1974 με τη βάρβαρη 

τούρκικη εισβολή και κατοχή.  Πιστός και συνεπής στη γραμμή αυτή ο κ. Ντενκτάς 

απροκάλυπτα οδήγησε σε ναυάγιο όλες τις πρωτοβουλίες για λύση. 
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 Μετά την ευοίωνη εξέλιξη της Νέας Υόρκης, που ήταν αποτέλεσμα καλής 

προεργασίας από τη δική μας πλευρά, αλλά και του αρραγούς μετώπου που παρουσίασε 

η πολιτική μας ηγεσία στις δύσκολες συνθήκες των συναντήσεων στην έδρα του ΟΗΕ, 

έχουν δημιουργηθεί βάσιμες προσδοκίες για λύση και ένταξη μιας ενωμένης Κύπρου στην 

Ενωμένη Ευρώπη. 

 

 Ανεπιφύλακτα ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος εγκρίνει τους μέχρι τούδε χειρισμούς 

του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου. Ευελπιστούμε ότι 

με επιδέξιους πολιτικούς και διπλωματικούς χειρισμούς θα κάμψει την τουρκική 

αδιαλλαξία και θ’ ανοίξει το δρόμο για λύση και επανένωση της πατρίδας μας.  Είμαστε 

ολόψυχα  παρά το πλευρό του. 

 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 Θα ήταν σοβαρή παράλειψη από μέρους μου αν δεν σημείωνα την παρουσία των 

συναδέλφων Γιώργου Ιακώβου, Ανδρέα Πολυβίου, Νίκου Παναγιώτου  και Ανδρέα 

Παπαπολυβίου, που υπηρέτησαν το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλισμό από ηγετικές 

θέσεις της Οργάνωσής μας.  Τους ευχαριστώ που είναι μαζί μας.  Τους ευχαριστώ για 

τους αγώνες τους για τα δίκαια και την αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων.  Τους 

ευχαριστώ που κράτησαν την ΠΑΣΥΔΥ μακριά και ανεπηρέαστα από ξένες προς τα 

συμφέροντά της και τις αρχές της επεμβάσεις γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να συνεχίσει την 

ανοδική της  πορεία.  

 

 Σ’ αυτούς που μας παρέδωσαν τη σκυτάλη δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι θα 

συνεχίσουμε την πορεία τους απαρέγκλιτα για να καταστήσουμε την ΠΑΣΥΔΥ ακόμη πιο 

ισχυρή. 

 

 Με το σημερινό Συνέδριο επαναβεβαιώνουμε την αμετάβλητη θέση μας να 

συνεχίσουμε την αναβάθμιση της προσφοράς μας στο κοινωνικό σύνολο.  Παραμένουμε 

απαρέγκλιτα σταθεροί στην πορεία που η Οργάνωση του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου 

ακολουθεί σαν υπηρέτης όλων των πολιτών.  Τη γραμμή αυτή αναμένουμε να 

περιφρουρήσουν όλες οι δυνάμεις του τόπου, ώστε μια ισχυρή δημόσια υπηρεσία του 

συνόλου του λαού να λειτουργεί αποδοτικά στο νέο απαιτητικό περιβάλλον του 

Ευρωπαϊκού χώρου. 
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 Εμείς, παραμένουμε πιστοί στη γραμμή που έχουμε καθορίσει και με την πίστη 

μας αυτή προάγουμε στον ύψιστο βαθμό τα κυπριακά συμφέροντα και προδιαγράφουμε 

ένα αίσιο μέλλον. 

 

Σας ευχαριστώ.   


