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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

Έναρξη των εργασιών του 42ου Συνεδρίου 

από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέα Χριστοδούλου 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2005 

 

 

Συναδέλφισσες και 

Συνάδελφοι Σύνεδροι, 

 

 Σας καλωσορίζω στο 42ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το κυρίαρχο αυτό Σώμα 

της Οργάνωσής μας.  Στα πλαίσια του διημέρου των εργασιών μας, θα ανασκοπήσουμε τη 

δράση των συλλογικών μας Σωμάτων στο χρόνο που μεσολάβησε από το προηγούμενο 

Συνέδριο, θα προβούμε σε εκτίμηση της πορείας που ακολουθήθηκε και θα αποφασίσουμε 

τις μελλοντικές μας ενέργειες και τους περαιτέρω χειρισμούς. 

 

 Τις εργασίες μας προκαθορίζει το υλικό που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και ο 

κατάλογος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 

προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη μας και την Υπηρεσία, αλλά και τους 

εργαζόμενους γενικότερα.  Σε όλα αυτά τα θέματα μέσα από ελεύθερο και δημιουργικό 

διάλογο θα διαμορφώσουμε καθοδηγητική γραμμή προς το Γενικό Συμβούλιο για την 

παραπέρα πορεία μας. 

 

 Για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών και την κατάληξή τους στα καλύτερα 

δυνατά συμπεράσματα και τις πιο ορθές αποφάσεις έχουμε γνώμονα και οδηγό τις 

διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Οργάνωσής μας, μαζί με τις εμπειρίες από 

τη μακρόχρονη και καρποφόρα δράση της.  Και είναι η δράση αυτή και οι τοποθετήσεις της 

ΠΑΣΥΔΥ που την έχουν αναδείξει σε καταξιωμένη και υπεύθυνη συνδικαλιστική έπαλξη 

στο χειρισμό και την προώθηση των θεμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και της 

Υπηρεσίας.  Μόνιμος στόχος και καθοδηγητική γραμμή της Οργάνωσης μας παραμένει 

αμετακίνητα η κατοχύρωση και βελτίωση της θέσης και των συμφερόντων των μελών μας 

σε συνάρτηση πάντοτε με τις δυνατότητες της οικονομίας και τα ευρύτερα συμφέροντα του 



  2 

τόπου μας.  Και είναι η υποχρέωση αυτή καθοριστική των αποφάσεων και της τακτικής 

μας. 

 

 Σ’ αυτά τα πλαίσια, καλούμαστε όλοι να εργαστούμε με νηφαλιότητα και ωριμότητα, 

με τη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούμε και πάλι σε αποτελέσματα που θα  προωθήσουν τα 

θέματά μας στις ορθότερες υπό τις περιστάσεις ρυθμίσεις και θα διαφυλάξουν και 

ενισχύσουν το γόητρο και την υψηλή εκτίμηση που απολαμβάνει η Οργάνωσή μας, 

ανάμεσα στα μέλη μας και ευρύτερα στην κυπριακή κοινωνία. 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Σύνεδροι, 

 

 Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες και ισότιμο πλέον μέλος, 

συνειδητοποιούμε να επέρχονται ολοένα και πιο δραστικές αλλαγές στα κοινωνικά και 

οικονομικά μας δρώμενα. 

 

 Στα πλαίσια αυτά καλούμαστε ως Δημόσια Υπηρεσία να ενισχύσουμε τους 

εσωτερικούς μας τεχνοκρατικούς μηχανισμούς και να αναβαθμίσουμε τη διοικητική 

ικανότητα και τον επιτελικό ρόλο του δημόσιου τομέα για να είμαστε σε θέση να 

αντιμετωπίσουμε με επάρκεια τις προκλήσεις και να λειτουργήσουμε με επιτυχία στο νέο 

υπερεθνικό επίπεδο. 

 

 Παράλληλα προς τον αγώνα για την επίλυση του εθνικού μας προβλήματος που θα 

οδηγήσει στην επανένωση της χώρας και του λαού μας, επιβάλλεται με τη διεύρυνση των 

ορίων της δράσης μας να εργαστούμε όλοι και να συμβάλουμε στην περαιτέρω 

αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα για να μπορέσουμε να 

κατοχυρώσουμε μέσα στο νέο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον ισότιμη ανάπτυξη και 

ευημερία για την πατρίδα και το λαό μας. 

 

 Με πλήρη επίγνωση των θεμελιακών αυτών παραμέτρων καλώ όλους να 

προχωρήσουμε με τις εργασίες μας για τη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων στα υπό 

συζήτηση θέματα, που θα αναβαθμίσουν τη δράση μας και τη θέση της Οργάνωσής μας 

και θα προωθήσουν σε αίσια λύση τα προβλήματα των μελών μας, αλλά και τα γενικότερα 

θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων. 
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 Μας παρακολουθούν οι χιλιάδες των μελών που αναμένουν από το Συνέδριο τις 

σωστές αποφάσεις και τις ορθές μεθοδεύσεις.  Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε τις 

προσδοκίες τους. 

 

 Το καρποφόρο παρελθόν και η πλούσια δράση της Οργάνωσής μας αποτελεί 

εγγύηση για την επιτυχία και του φετινού μας Συνεδρίου. 

 

 Καταλήγοντας, επισημαίνω την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην ουσία των υπό 

συζήτηση θεμάτων και να αποφύγουμε πιθανές και αχρείαστες επαναλήψεις πρόδηλων 

λεπτομερειών, ώστε να καλύψουμε έγκαιρα και ισοζυγισμένα όλα τα θέματα που έχουμε  

μπροστά μας. 

 

Σας ευχαριστώ. 


