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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 

Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέα Χριστοδούλου 
στο 44ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Δευτέρα 19 Μαρτίου 2007 
 
 

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
 
 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 44ο Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσής μας 
και εκφράζω τη βαθιά μας ικανοποίηση για την τιμή να παραστείτε στην πανηγυρική 
εναρκτήρια Σύνοδο και να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών του. 
 
 Η παρουσία σας στην επίσημη έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων 
της ΠΑΣΥΔΥ, του κυρίαρχου σώματος της Οργάνωσής μας παρά το ομολογουμένως 
βεβαρυμένο πρόγραμμά σας επιμαρτυρεί το ζωηρό ενδιαφέρον σας για τη Δημόσια 
Υπηρεσία και ερμηνεύεται ως εκτίμηση του έργου και του ρόλου που οι δημόσιοι υπάλληλοι 
και η Οργάνωσή τους επιτελούν. 
 
 Με χαρά, καλωσορίζω επίσης στο Συνέδριο μας τον Πρέσβη της Ελλάδας  και τους 
Αρχηγούς και Εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων. 
 
 Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως μια οργανωμένη δύναμη εργαζομένων σε καίριους τομείς 
της λειτουργίας του Κράτους διεδραμάτισαν από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας 
καθοριστικό ρόλο για το παρόν και το μέλλον του τόπου  μας.  Η εδώ εκπροσώπηση των 
πολιτικών κομμάτων υποδηλοί την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού μας κόσμου προς 
τη Δημόσια Υπηρεσία και συνιστά αναγνώριση του θεμελιακού της ρόλου. 
 
 Χαιρετίζω επίσης την παρουσία στο Συνέδριό μας, των μελών του Υπουργικού 
Συμβουλίου, του Προέδρου και των μελών της ΕΔΥ και των άλλων κρατικών αξιωματούχων 
και λειτουργών, καθώς και των συναδέλφων εκπροσώπων των συνδικαλιστικών και 
επαγγελματικών Οργανώσεων του τόπου μας. 
 
 Ξεχωριστή σημασία συνιστά η εδώ παρουσία του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Κύπρο, του εκπροσώπου των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων Δημοσίων 
Υπαλλήλων E.P.S.U. και η συμμετοχή εκπροσώπων συνδικαλιστικών Οργανώσεων από 
την Ελλάδα και την Ιταλία. 
 
 Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω για την παρουσία συναδέλφων συνδικαλιστών στο 
Συνέδριο από τις Ελληνικές αδελφές Οργανώσεις ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ και ΠΟΠΣ.  Μαρτυρεί η 
συμμετοχή τους στο Συνέδριό μας τους άρρηκτους δεσμούς και τις στενότατες σχέσεις μας, 
σχέσεις που πρώτιστα εδράζονται σε λόγους εθνικούς, αλλά και στην ταυτότητα 
επαγγελματικών συμφερόντων και επιδιώξεων.  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 μνεία οφείλω ακόμα στην εδώ παρουσία συναδέλφων Τ/Κ συνδικαλιστών 
από τις Τ/Κ συντεχνίες KTAMS, DEV-IS και TURKSEN.  Η συμμετοχή τους υποδηλοί 
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έμπρακτα την κοινή επιθυμία και θέληση να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις συνεργασίας και 
να συμβάλουμε αποφασιστικά στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης του 
πολιτικού μας προβλήματος, που θα διασφαλίσει συνθήκες μόνιμης ειρήνης και σταθερής 
προόδου για ολόκληρο τον κυπριακό λαό, μέσα σε μια κοινή επανενωμένη και αδιαίρετη 
πατρίδα. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται και φέτος σε μια περίοδο που συνεχίζει να είναι 
κρίσιμη για τον τόπο μας.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε πλήρη συναίσθηση της 
σοβαρότητας και των δυσκολιών που η πατρίδα μας διέρχεται με το πολιτικό μας 
πρόβλημα να παραμένει άλυτο για 34 σχεδόν χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. 
 
 Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τις πολυδιάστατες ενεργοποιήσεις σας 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 που θα μας επιτρέψει να αφοσιωθούμε 
απερίσπαστοι στο έργο της ανάπτυξης και της προόδου. 
 
 Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πορεία των πραγμάτων 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. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Ο θεμελιακός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας στη σαρανταπεντάχρονη 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 πιστεύω πως είναι δίκαιο να επισημάνουμε πως 
ο δημόσιος τομέας, παρά τις όποιες λειτουργικές αδυναμίες του, διαδραμάτισε ουσιαστικό 
και καταλυτικό ρόλο στον βασικότερο ίσως πυλώνα των πρόσφατων πολιτικών 
σχεδιασμών μας και αναφέρομαι ασφαλώς στην ευρωπαϊκή μας πορεία.  Κατά κοινήν 
ομολογία, οι συνάδελφοι κρατικοί λειτουργοί που ενεπλάκησαν, εργάστηκαν σκληρά και 
έζησαν και οι ίδιοι έντονα την όλη ενταξιακή μας διαδικασία, γι’ αυτό και η όλη προσφορά 
τους δικαίως επαινέθηκε από τους αρμοδίους τόσο στο δικό μας επίπεδο όσο και στο 
κοινοτικό. 
 
 Σήμερα, μέσα στις συνθήκες της πλήρους ένταξης από το βήμα του 44ου Συνεδρίου 
μας διακηρύττουμε την αποφασιστικότητα της συνδικαλιστικής Οργάνωσης των δημοσίων 
υπαλλήλων να αναδείξουμε σε κυρίαρχο αίτημα την ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισμό 
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και αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας και του επιτελικού ρόλου του δημόσιου 
τομέα για να μπορεί να αντεπεξέλθει με απόλυτη επάρκεια τόσο στο εθνικό όσο και στο 
υπερεθνικό επίπεδο. 
 
 Η διαρκής και επιτυχής συμμετοχή μας στα θεσμικά όργανα και τις διαδικασίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει ισχυρούς εσωτερικούς τεχνοκρατικούς μηχανισμούς 
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 καλλιέργεια και ενίσχυση της ικανότητας 
της Δημόσιας Υπηρεσίας και των στελεχών της με το σχεδιασμό νέων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων που θα έχουν ως στόχο να εφοδιάσουν τη δημόσια υπηρεσία και τα 
στελέχη της με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να ανταποκριθούν 
πλήρως στις νέες προκλήσεις και να διασφαλίσουν επιτυχημένη πορεία στον ευρωπαϊκό 
χώρο. 
 
 Γιατί 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 έχει πια η ικανότητα για την ισότιμη ή μη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Με τις αποφάσεις του  Συνεδρίου μας θα διαγράψουμε τη δράση μας για την 
επόμενη τριετία.  Εκτιμώντας σωστά τις δυνατότητες θα καθορίσουμε την πολιτική μας με 
αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, και με πλήρη συναίσθηση ότι αποτελούμε μέρος του 
ευρύτερου συνόλου των εργαζομένων που αγωνίζονται για κοινά συμφέροντα και σκοπούς 
και για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. 
 
 Με ζωηρό ενδιαφέρον αναμένουμε, Κύριε Πρόεδρε, να πληροφορηθούμε τις δικές 
σας σκέψεις και τους προβληματισμούς και τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα 
δημοσιοϋπαλληλικά.  Είμαστε βέβαιοι πως μέσα από εποικοδομητικό διάλογο θα 
καταλήξουμε σε συγκλίσεις που θα οδηγήσουν σε ικανοποιητικές ρυθμίσεις. 
 
 Προτού τελειώσω σας καλωσορίζω και πάλι στο 44ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ 
και ερμηνεύω την παρουσία σας και την παρουσία των άλλων κρατικών αξιωματούχων και 
λοιπών προσκεκλημένων ως οιωνό επιτυχίας στις εργασίες μας.  Μ’ αυτές τις σκέψεις 
Κύριε Πρόεδρο σας καλώ στο βήμα για να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών του 
Συνεδρίου μας. 


