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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Γλαύκου Χατζηπέτρου 
κατά την εναρκτήρια Σύνοδο του 44ου Συνεδρίου 

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Δευτέρα 19 Μαρτίου 2007 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Σας υποδεχόμαστε με χαρά και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην 
πρόσκλησή μας. 
 
 Η παρουσία σας προσδίδει ιδιαίτερη τιμή στην Οργάνωσή μας και η τιμή αυτή 
αντανακλάται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.  Κι επιτρέψετε μου διερμηνεύοντας 
τα αισθήματά τους να σας εκφράσω τις ευχαριστίες όλων για την ηθική ενίσχυση που 
παρέχει η παρουσία σας, με το συμβολισμό και το κύρος της θεσμικής σας ιδιότητας. 
 
 Ως έκφραση εκτίμησης προς την Οργάνωσή μας ερμηνεύω επίσης την παρουσία 
στο Συνέδριο των Αρχηγών και εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων, των κρατικών 
αξιωματούχων και των εκπροσώπων των επαγγελματικών και εργοδοτικών Οργανώσεων 
και όλων των άλλων επισήμων προσκεκλημένων μας. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι, 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
 Το 44ο Συνέδριό μας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τότε που το 
δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα έκανε τα πρώτα του βήματα.  Η αρχή έγινε στις 
12.2.1927, όταν μια μικρή ομάδα τολμηρών δημοσίων υπαλλήλων, κάτω από ιδιαίτερα 
αντίξοες συνθήκες, ίδρυσε το Σύνδεσμο Κυβερνητικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που αρχικά 
λειτούργησε ως Λέσχη. 
 
 Από την ιδρυτική πράξη του Συνδέσμου μέχρι τη σημερινή ΠΑΣΥΔΥ έχουν 
μεσολαβήσει δύσκολοι, αλλά και πολύπλευροι αγώνες και έχουν αλλάξει πολλά προς 
όφελος τόσο του κράτους, όσο και των λειτουργών του. Οι αγώνες των πρωτοπόρων, αλλά 
και όσων παρέλαβαν στη συνέχεια τη σκυτάλη, ώθησαν το δημοσιοϋπαλληλικό 
συνδικαλιστικό κίνημα σε σταθερή ανοδική πορεία και το κατέστησαν πρωτοποριακή 
δύναμη γενικότερης αποδοχής. 
 
 Με τη σημερινή επετειακή ευκαιρία αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής τόσο 
στους πρωτοπόρους οραματιστές, όσο και τους συνεχιστές τους.  Τους ευχαριστούμε για 
τους αγώνες τους για τα δίκαια και την αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων και τους 
διαβεβαιούμε ότι θα συνεχίσουμε με συνέπεια την πορεία τους για να καταστήσουμε την 
ΠΑΣΥΔΥ ακόμη πιο ισχυρή. 
 
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
 

Όπως είναι γνωστό οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη βρίσκονται κάτω από την 
πίεση των δημοσιονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασικά είναι 
προσανατολισμένη στη λογική του ανταγωνισμού και βέβαια κάτω από την πίεση των 
δυνάμεων της αγοράς που επιδιώκουν να επενδύσουν σε κερδοφόρους τομείς. 
 



  2 

             Απέναντι στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και τη λογική της αγοράς για 
ελεύθερο ανταγωνισμό, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα απαντούν με προτάσεις για αναβάθμιση 
του δημόσιου τομέα  προβάλλοντας ως επιλογή τις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. 
 
          Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε αυτή την περίοδο, την πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία που ανέλαβε η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών, που είναι 
περισσότερο γνωστή ως EPSU, με τη στήριξη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων για ανάδειξη του ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών.  Ειδικότερα με το σύνθημα 
«Ποιοτικές Δημόσιες Υπηρεσίες – Ποιότητα στη Ζωή», στοχεύουν να πιέσουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. να προχωρήσουν 
σε θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να αναγνωρίζεται ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζει 
η δημόσια υπηρεσία και να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη της.  
 
           Επειδή οι θέσεις αυτές είναι και πάγιο αίτημα της Οργάνωσης μας, το φετινό 
Συνέδριο πραγματοποιείται κάτω από το σύνθημα  «Ποιοτικές Δημόσιες Υπηρεσίες – 
Ποιότητα στη Ζωή».   
 
Κύριε Πρόεδρε, 
                         
 Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τους αγώνες σας για τροχοδρόμηση 
πορείας προς μια βιώσιμη λύση που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα εδραιώνει 
συνθήκες προόδου και ευημερίας για το σύνολο του Κυπριακού λαού στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
 
 Στο δύσκολο έργο που επωμίζεστε εσείς προσωπικά αλλά και η Κυβέρνησή σας, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.  Είναι οι λειτουργοί της 
κρατικής μηχανής που εφαρμόζουν και υλοποιούν τις Κυβερνητικές αποφάσεις και στην 
ουσία είναι η γραμμή επαφής μεταξύ Κυβέρνησης και πολίτη.  
  
 Υποσχόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε στις πολύμορφες και ιδιάζουσες υποχρεώσεις 
μας και αναμένουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς εξουσίας θα συμβάλουν προς αυτή την 
κατεύθυνση με τη ρύθμιση προβλημάτων που παρακωλύουν την απρόσκοπτη και 
αποτελεσματική επιτέλεση του έργου μας.   
 
          Είναι αναντίλεκτο, Κύριε Πρόεδρε, ότι μια δημόσια υπηρεσία απαλλαγμένη 
προβλημάτων και αδυναμιών, που πηγάζουν από λειτουργικές ανωμαλίες, θα αποτελέσει 
όχημα ομαλής και επιταχυνόμενης πορείας προς την επίτευξη των όποιων στόχων μας. 
 
 Πιστεύουμε, συνεπώς, πως στις προτεραιότητες των Κυβερνητικών 
προγραμματισμών θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η λύση των προβλημάτων της 
δημόσιας υπηρεσίας. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
          Το 44ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση των πεπραγμένων 
της τριετίας που πέρασε και τον καθορισμό των στόχων της επόμενης τριετίας. 
 
 Ανάμεσα στα πολλά και φλέγοντα επαγγελματικά προβλήματα που θα 
απασχολήσουν το Συνέδριό μας, προτεραιότητα θα έχουν το θέμα των συνθηκών 
εργασίας, το θέμα της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, το θέμα των 
γενικών αυξήσεων για τη διετία από 1.1.2007, τα θέματα των συναδέλφων εκτάκτων, το 
Γενικό Σχέδιο Υγείας και το θέμα της αναθεώρησης της φορολογίας του εισοδήματος.  
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            Δεν προτίθεμαι, στην εναρκτήρια ομιλία μου, να προχωρήσω σε πλήρη και 
λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων πτυχών των προβλημάτων αυτών και των σχετικών 
θέσεών μας.  Αυτό θα γίνει με την εισηγητική μου ομιλία κατά την απογευματινή συνεδρία. 
Θεωρώ όμως αναγκαίο να προβώ σε γενικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις. 
 
 Προτεραιότητα στους στόχους μας ήταν και παραμένει η ριζική αντιμετώπιση του 
προβλήματος των στεγαστικών συνθηκών της δημόσιας υπηρεσίας σε παγκύπρια κλίμακα. 
 
 Παρά την επιτελεσθείσα πρόοδο, για την οποία εκφράζουμε ευχαριστίες, 
εξακολουθούν να υπάρχουν ακατάλληλοι και ανθυγιεινοί εργασιακοί χώροι, πρόβλημα που 
θα πρέπει να τύχει άμεσης και ουσιαστικής αντίκρυσης από το κράτος. 
 
            Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το θέμα της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας 
διοίκησης.  Οι αυξημένες ευθύνες μέσα στις νέες συνθήκες της πλήρους ένταξης 
επιβάλλουν την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής.  
 
 
             Στην υπό επισκόπηση περίοδο, στον τομέα αυτό, είχαμε θετικές εξελίξεις και γι’ 
αυτό εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.  Ειδικότερα το Υπουργικό Συμβούλιο σε πρόσφατη 
συνεδρία του ενέκρινε τις συμφωνίες που είχαν  συνομολογηθεί στα πλαίσια της ΜΕΠ, 
μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ, για αναδιοργανώσεις πολλών Τμημάτων και Υπηρεσιών.   
 
             Οι αναδιοργανώσεις των συγκεκριμένων Τμημάτων και Υπηρεσιών αποβλέπουν 
ανάμεσα σ’ άλλα στο να επενεχθούν οι αναγκαίες οργανωτικές βελτιώσεις πάνω σε 
ορθολογική βάση, έτσι ώστε τα επηρεαζόμενα Τμήματα να καταστούν πιο αποτελεσματικά 
στη λειτουργία τους, περιλαμβανομένης και της καλύτερης προσφοράς υπηρεσιών προς το 
κοινό. 
 
          Έχουμε την άποψη ότι οι αναδιοργανώσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και 
ολοκληρωθούν, για να δοθεί η δυνατότητα στα επηρεαζόμενα Τμήματα να ανταποκριθούν 
με επάρκεια στις αυξημένες ευθύνες μέσα στις νέες συνθήκες της πλήρους ένταξης.  
 
         Καθόσον αφορά τις γενικές αυξήσεις για την περίοδο από 1.1.2007 – 31.12.2008 θα 
επιδιωχθεί συναινετική λύση στη βάση των οικονομικών δεδομένων του τόπου και στα 
πλαίσια του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας. 
 
 Σε σχέση με το θέμα των εκτάκτων συναδέλφων, καλούμε την επίσημη πλευρά σε 
ένα ανοικτό διάλογο για εξεύρεση ικανοποιητικής ρύθμισης μέσα στα πλαίσια της 
νομιμότητας και των δοσμένων δυνατοτήτων. 
 

Και τώρα έρχομαι στο θέμα του ΓΕΣΥ, για το οποίο η Οργάνωσή μας είχε 
επιφυλάξεις αναφορικά με τη βιωσιμότητα και/ή την ποιότητα του.  

     
Η βασική μας διαφωνία αφορούσε και αφορά τη φιλοσοφία του Σχεδίου που κατ’ 

εμάς εμπορευματοποιεί το αγαθό της υγείας, αφού στηρίζεται στον ανταγωνισμό επί ίσοις 
όροις του ιδιωτικού τομέα με τις κρατικές υπηρεσίες. 

 
Η ΠΑΣΥΔΥ υποστήριξε και υποστηρίζει ότι το ΓΕΣΥ θα πρέπει να έχει σαν βασικό 

πυλώνα τα Κρατικά Νοσηλευτήρια, που θα προσφέρουν εξυπηρέτηση μακριά από τους 
κινδύνους του ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση αυτή 
έχει διαμορφωθεί, όχι μόνο με τη δική μας εμπειρία, αλλά και στα πλαίσια συμβουλών και 
καθοδήγησης από ξένους ειδικούς με διεθνή εμπειρία. 
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Ανεξάρτητα από τις όποιες επιφυλάξεις μας, δεσμευόμαστε να εργαστούμε για 
βιώσιμο και αποτελεσματικό Σχέδιο Υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
ανάγκες του κύπριου πολίτη για αξιοπρεπείς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, 
φροντίδας και περίθαλψης και δε θα απαλλοτριώνει τη θεμελιακή ευθύνη του Κράτους να 
προσφέρει στο λαό υπηρεσίες δημόσιας υγείας. 
 
 Συναφές προς το θέμα του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι και η πρόθεση που 
εκδηλώθηκε από την Κυβέρνηση για αυτονόμηση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων.  
 
 Όπως τονίσαμε και κατά τη συζήτηση του θέματος στα πλαίσια του μηχανισμού της 
Μικτής Επιτροπής Προσωπικού εκείνο που προέχει είναι η έναρξη διαλόγου με στόχο την 
αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των νοσηλευτηρίων μας  και δηλώσαμε την 
ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε  προς την κατεύθυνση αυτή.  
 

Έρχομαι τώρα στο θέμα της φορολογίας του εισοδήματος και της φοροδιαφυγής, 
που αφορά το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος. 

 
Για το θέμα της φορολογίας του εισοδήματος με κοινή επιστολή που 

συνυπογράφουμε με τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ απαιτούμε την 
αναπροσαρμογή της φορολογίας του εισοδήματος, με βάση τον πληθωρισμό, καθώς  και 
θεσμοθέτηση του τρόπου αναθεώρησης των επιδομάτων φοιτητικής χορηγίας, τέκνων και 
εθνοφρουρών.  Αναμένουμε την Κυβερνητική απάντηση και επισημαίνω ότι ξεπεράστηκε η 
προθεσμία που μας δόθηκε. 
   
 Σε σχέση με το θέμα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σημειώνεται με 
ιδιαίτερη ικανοποίηση η ενδυνάμωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας των υπηρεσιών του 
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της υπηρεσίας Φ.Π.Α.  Εκφράζουμε τη βεβαιότητα 
ότι με την αναδιοργάνωση – ενίσχυσή τους θα περιοριστεί άμεσα και δραστικά η 
φοροδιαφυγή. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική αναφορά μου σε ορισμένα από τα θέματα που 
απασχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους θα ήθελα να τονίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ 
Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ θα πρέπει να συνεχίσουν να εμπνέονται και καθοδηγούνται από 
τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της αλληλοκατανόησης, της συνεργασίας και της 
εμπιστοσύνης.  Δεν θα πρέπει να είναι σχέσεις ανταγωνιστικές.  Πάγιος στόχος θα πρέπει 
να είναι η συναίνεση.  Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι χωρίς αυτές τις 
προϋποθέσεις ούτε η μια πλευρά, ούτε η άλλη μπορούν να επιτύχουν.  Και ασφαλώς η 
όποια αποτυχία σε τελευταία ανάλυση αποβαίνει σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

 
Στην προώθηση λύσης των επαγγελματικών προβλημάτων των δημοσίων 

υπαλλήλων θα ακολουθήσουμε αυτό που αποτελεί πεποίθηση μας: ότι ο εποικοδομητικός 
διάλογος, η συναίνεση και η συνδιαλλαγή αποτελούν το μόνο κατάλληλο μέσο. 


