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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
 

Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέα Χριστοδούλου 
στο 41ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2004 
 

 
 
Κύριοι Αρχηγοί και Εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων, 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κύριε Πρέσβη, 

Κύριοι Βουλευτές, 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσης και 

σας εκφράζω τη βαθιά μας εκτίμηση για την τιμή να παραστείτε στην πανηγυρική 

εναρκτήρια Σύνοδο. 

 

 Ερμηνεύουμε την εδώ παρουσία σας, ως έκφραση του ζωηρού ενδιαφέροντος σας 

για τα προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων και της Δημόσιας Υπηρεσίας και ως 

εκτίμηση του έργου και του ρόλου που οι δημόσιοι υπάλληλοι και η Οργάνωσή μας 

επιτελούν. 

 

 Επισημαίνω από την αρχή της ομιλίας μου πως οι κρίσιμες ώρες που διέρχεται το 

πολιτικό μας θέμα και οι σοβαρότατες εξελίξεις που τροχοδρομούνται, δεν επέτρεψαν 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο, να βρίσκεται μαζί μας και να 

προσφωνήσει το Συνέδριο, ως είχε προγραμματιστεί,  γι’ αυτό και τον χαιρετισμό του θα 

μας μεταφέρει ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Χριστόδουλος Πασιαρδής.  Για τους 

ίδιους λόγους δεν βρίσκεται μαζί μας ο  Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 

Δημήτρης Χριστόφιας και Αρχηγοί Πολιτικών Κομμάτων. 

 

 Ιδιαίτερη μνεία οφείλω για την παρουσία στο Συνέδριό μας των συναδέλφων 

εκπροσώπων των Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων του τόπου μας, αλλά 

και συνδικαλιστών από τις Ελληνικές Οργανώσεις ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΠΟΣΤ και ΠΟΠΣ. 
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 Με τις ελληνικές Οργανώσεις, είμαστε ιστορικά  δεσμευμένοι στην αδιάπτωτη 

προσπάθεια αναβάθμισης σχέσεων και συνεργασίας στο εθνικό, αλλά και στο διεθνές 

επίπεδο, για προαγωγή των συμφερόντων των μελών μας και του έθνους γενικότερα. 

 

 Ξεχωριστή αναφορά οφείλω, τέλος, στην εδώ παρουσία συναδέλφων 

συνδικαλιστών από τις  Τουρκοκυπριακές Συντεχνίες ΚΤΑΜS, DEV-IS και ΤURK-SEN.  Η 

συμμετοχή τους υποδηλώνει έμπρακτα την κοινή θέληση και αποφασιστικότητά μας να 

ενδυναμώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας και να συμβάλουμε πιο ουσιαστικά στις 

προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης του πολιτικού μας προβλήματος, που 

θα διασφαλίζει συνθήκες μόνιμης ειρήνης και προόδου για ολόκληρο τον κυπριακό λαό, 

μέσα σε μια κοινή επανενωμένη πατρίδα. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

 Το 41ο Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τόπο 

μας.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας και των 

δυσκολιών που η πατρίδα μας διέρχεται τις μέρες αυτές. 

 

 Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τις επίπονες προσπάθειες του Προέδρου 

της Δημοκρατίας με την πολύτιμη στήριξη της Ελλάδας αλλά και του συνόλου της 

πολιτικής μας ηγεσίας, στα πλαίσια των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα 

των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. 

 

 Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πορεία των συνομιλιών δεν μας παρέχει δείγματα 

γραφής για την καλή θέληση της άλλης πλευράς, ώστε να μπορούν να γίνουν αισιόδοξες 

προβλέψεις.  Όμως, παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, 

μαζί με ολόκληρο το λαό παραμένουμε στρατευμένοι στον αγώνα για μια δίκαιη, 

λειτουργική και βιώσιμη λύση, που θα τερματίσει τη διαίρεση και θα επανενώσει την 

πατρίδα μας, προς όφελος του συνόλου του λαού μας. 

 

 Προς την κατεύθυνση αυτή, διακηρύττουμε ότι είμαστε ολόψυχα ταγμένοι, έχοντας 

πλήρη επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών μας. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

 Ο θεμελιακός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας στη σαραντάχρονη και πλέον ζωή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστά διαπιστωμένη πραγματικότητα.  Στο δύσκολο 

κυβερνητικό έργο οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.  

Είναι οι λειτουργοί της κρατικής μηχανής που εφαρμόζουν και υλοποιούν τις κυβερνητικές 

αποφάσεις και συνιστούν στην ουσία τη γραμμή επαφής μεταξύ της Κυβέρνησης και του 

πολίτη.  Από τη δράση των δημοσίων υπαλλήλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία 

των κυβερνητικών προγραμματισμών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του λαού. 

 

 Μέσα από αυτή τη γενική θεώρηση και αυτά τα δεδομένα πιστεύω  πως είναι ορθό 

και δίκαιο, από το βήμα του Συνεδρίου να επισημάνουμε πως ο δημόσιος τομέας, παρά 

τις όποιες εγγενείς λειτουργικές αδυναμίες του, διαδραμάτισε ουσιαστικό και καταλυτικό 

ρόλο στον βασικότερο ίσως πυλώνα των πολιτικών σχεδιασμών μας και αναφέρομαι 

ασφαλώς στην ευρωπαϊκή μας πορεία.  Κατά κοινή ομολογία, οι συνάδελφοι κρατικοί 

λειτουργοί που ενεπλάκησαν, εργάστηκαν σκληρά και έζησαν και οι ίδιοι έντονα την όλη 

διαδικασία της ενταξιακής μας προετοιμασίας. 

 

 Οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν σε μεγάλο βαθμό και από 

τους τεχνοκράτες δημοσίους υπαλλήλους που επιστρατεύτηκαν για το σκοπό αυτό.  Και 

θέλω να πιστεύω πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι λειτουργοί αυτοί 

ανταποκρίθηκαν στα υψηλά τους καθήκοντα, με αποτελεσματικότητα και επάρκεια και η 

όλη προσφορά τους δικαίως επαινέθηκε από τους αρμοδίους, τόσο στο δικό μας 

επίπεδο, όσο και στο κοινοτικό. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

 Σε μερικές βδομάδες και συγκεκριμένα μετά την 1η του Μάη, ημερομηνία για την 

πλήρη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να επέλθουν ουσιαστικές 

αλλαγές στα ευρύτερα κοινωνικο-οικονομικά μας δρώμενα. 

 

 Στα πλαίσια αυτά και η Δημόσια Υπηρεσία θα κληθεί να αναλάβει νέους ρόλους, γι’ 

αυτό και επιβάλλεται να οπλιστεί με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, 

για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να λειτουργήσει με επιτυχία στο 

υπερεθνικό πια επίπεδο. 
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 Η αυριανή επιτυχής συμμετοχή μας στα θεσμικά όργανα και τις διαδικασίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει ισχυρούς εσωτερικούς τεχνοκρατικούς μηχανισμούς 

και αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας και του επιτελικού ρόλου του δημόσιου τομέα, 

που επιβάλλεται να προκύψουν μέσα από συντονισμένες δράσεις ανάμεσα στην 

Κυβέρνηση και τη Βουλή, αλλά και τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους μέσω της 

συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, της ΠΑΣΥΔΥ.  Προς την κατεύθυνση αυτή δηλώνουμε 

ως Οργάνωση την ετοιμότητά μας για ουσιαστική συνεργασία. 

 

 Συνειδητοποιώντας τις μεγάλες αλλαγές που επέρχονται με τη διεύρυνση των 

ορίων της δράσης μας σ’ ένα απαιτητικό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει 

όλοι να εργαστούμε και να συμβάλουμε στην περαιτέρω ενίσχυση, εκσυγχρονισμό και 

αναβάθμιση του δημόσιου τομέα και να τον απαλλάξουμε από συνθήκες και συστήματα 

που τον ταλαιπωρούν.  Είτε το θέλουμε είτε όχι, μέσα στις συνθήκες της πλήρους ένταξης 

ο ρόλος του δημόσιου τομέα αναβαθμίζεται και οι στόχοι και οι προτεραιότητές του 

διαφοροποιούνται άρδην.  Σημασία θα έχει πια η ικανότητα για την ισότιμη ή μη 

συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

 

 Θέλω, καταλήγοντας, να τονίσω πως οι συγκεκριμένες αναφορές μου για την 

ανάγκη αναβάθμισης του δημόσιου τομέα συνιστούν κατά την εκτίμησή μου, και θέλω να 

πιστεύω πως αποτελούν την κοινή θέση όλων μας, βασικό προαπαιτούμενο για να 

λειτουργήσουμε ως Κράτος αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και να μπορέσουμε να 

αποκομίσουμε ως Κύπρος, τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη, τόσο στο θεσμικό, όσο και στο 

οικονομικό επίπεδο, από την επικείμενη ένταξή μας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. 

 

 Μ’ αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 41ου Συνεδρίου μας 

και καλώ στο βήμα τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω κ. Χριστόδουλο Πασιαρδή, για να 

μας μεταφέρει το χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου. 

 

 Με ζωηρό ενδιαφέρον αναμένουμε να πληροφορηθούμε τις θέσεις του ίδιου του 

Προέδρου, αλλά και τους εν γένει κυβερνητικούς προβληματισμούς και 

προγραμματισμούς για τα δημοσιοϋπαλληλικά. 

 

 

Σας ευχαριστώ.  


