
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
 Έχουμε ακούσει με προσοχή τα όσα έχετε πει.  Για τα καλά σας λόγια για 
την Οργάνωσή μας και τη δημοσιοϋπαλληλική τάξη εκφράζουμε τις ευχαριστίες 
μας. Καθόσον αφορά τις θέσεις και επισημάνσεις σας για τη δημόσια υπηρεσία, 
θεωρώ πως δεν είναι η κατάλληλη ώρα για σχολιασμό.  Εξάλλου τα πλείστα από 
τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε θα τύχουν διεξοδικής συζήτησης στη 
διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου μας. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε Γενικέ και Πρόεδρε της ΜΕΠ, 
 
 Προτού προχωρήσω με την εισηγητική μου ομιλία θα ήθελα να εκφράσω 
τις ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία που έχουμε, αλλά και για την από 
μέρους σας ορθολογική διαχείριση των δημοσιοϋπαλληλικών προβλημάτων και 
αιτημάτων.   
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου γιατί μου δίδεται και πάλι ο λόγος να καταθέσω 
από το βήμα του Συνεδρίου την εισηγητική μου ομιλία πάνω στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
 

Προτού προχωρήσω στην ομιλία μου, που αποτελεί προέκταση της 
πρωινής και συνιστά μια πληρέστερη παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως Αντιπροσώπων, στο 
κυρίαρχο Σώμα της Οργάνωσής μας, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο σας.   
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σας δόθηκε έγκαιρα η Έκθεση 
Πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου για να έχετε τον απαιτούμενο χρόνο να 
την μελετήσετε.   
 
 Η Έκθεση Πεπραγμένων δεν περιλαμβάνει τη μέρα παρά μέρα δράση.  
Είναι συνοπτική και αναφέρεται στα πλέον σημαντικά θέματα που μας 
απασχόλησαν.  
 
 Αναντίλεκτα το Γενικό Συμβούλιο στη διάρκεια της θητείας του πέτυχε 
εξαιρετικά αποτελέσματα και τούτο είναι  σημαντικό αν λάβουμε υπόψη ότι στην 
υπό αναφορά περίοδο η κυβερνητική πολιτική προσδιορίστηκε στα πλαίσια της 
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φιλοσοφίας και των περιοριστικών μέτρων του Αναθεωρημένου Προγράμματος 
Σύγκλισης 2004 – 2008.  
 

Για πολλά από τα γενικά αλλά και τα επί μέρους επαγγελματικά μας 
προβλήματα  έχουν  επιτευχθεί συμφωνίες και έχουν προωθηθεί ικανοποιητικές 
ρυθμίσεις.  Όμως, σειρά προβλημάτων που μας απασχολούν συνεχίζουν να 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ παράλληλα και νέα προβλήματα έχουν αναφυεί 
στην πορεία του χρόνου. 
 
 Στη βάση αυτών των παραμέτρων θα προχωρήσω σε αναλυτική 
παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την κατάθεση 
συγκεκριμένων θέσεων και εισηγήσεων, που θα μας βοηθήσουν στη 
διαμόρφωση των αποφάσεών μας για την περαιτέρω πορεία μας. 
 
 Όπως ανέφερα και στην εναρκτήρια ομιλία μου ως προτεραιότητα στους 
στόχους μας ήταν και παραμένει η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος των 
στεγαστικών συνθηκών της δημόσιας υπηρεσίας σε παγκύπρια κλίμακα.  Στην 
τριετία που πέρασε, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό και γι΄αυτό 
θα πρέπει να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς την Κυβέρνηση.   
     

Παρά ταύτα δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έγινε 
οποιοσδήποτε προγραμματισμός για την Φάση Β’ στη Λευκωσία, όπως δεν έγινε 
και οτιδήποτε για την ανέγερση νέου Κυβερνητικού Τυπογραφείου. 
 

Εισηγούμαι όπως το 44ο Συνέδριο αφού εκφράσει  την ικανοποίησή του 
για την επιτελεσθείσα πρόοδο, να αναθέσει στο νέο Γενικό Συμβούλιο να 
εργαστεί μεθοδικά προς την κατεύθυνση ολοκληρωμένου προγράμματος 
στέγασης των κυβερνητικών υπηρεσιών, σε παγκύπρια κλίμακα, σε σύγχρονες 
και πλήρως εξοπλισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις. 
 
 Και τώρα έρχομαι στο θέμα των Γενικών Αυξήσεων.  Για το θέμα αυτό θα 
ήθελα να αναφέρω ότι έχει υλοποιηθεί η συμφωνία για παραχώρηση γενικών 
αυξήσεων στους μισθούς και τις συντάξεις για την περίοδο από 1.1.2004 – 
31.12.2006 και περαιτέρω ότι σε συνεργασία με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό 
κίνημα και με κριτήρια την αύξηση της παραγωγικότητας, τη δικαιότερη κατανομή 
του εθνικού εισοδήματος και τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας θα 
διεκδικηθούν αυξήσεις για την περίοδο από 1.1.2007 -31.12.2008. 
  
 Έρχομαι τώρα στο θέμα των εκκρεμοτήτων του κρατικού μισθολογίου, τις 
αναδιοργανώσεις Τμημάτων/Υπηρεσιών και το θέμα της δημιουργίας ανελικτικών 
θέσεων.  Για το θέμα των εκκρεμοτήτων υπάρχει εκτενής αναφορά στις σελίδες 
39–42 της Έκθεσης Πεπραγμένων. 
     
 Στο θέμα αυτό, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είχαμε 
οποιαδήποτε πρόοδο, επειδή η επίσημη πλευρά απέρριπτε εκ προοιμίου την 
μεταφορά υπηρετούντων υπαλλήλων στις θέσεις που θα δημιουργούντο στα 
πλαίσια των μελετών, με τη δικαιολογία ότι τούτο δεν ήταν νομικά εφικτό. 
 
 Με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ξεπεράστηκαν τα νομικά 
κωλύματα και συνομολογήθηκε συμφωνία για την Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. 
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 Μετά την συνομολόγηση της συμφωνίας αυτής και την εφαρμογή στη 
πράξη της μεθόδου μεταφοράς, προχωρήσαμε με ταχύτερους ρυθμούς και στα 
πλαίσια της ΜΕΠ καταλήξαμε σε ανάλογες ρυθμίσεις στο Γενικό Λογιστήριο, την 
Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, το Τεχνικό Προσωπικό του Υπουργείου 
Εσωτερικών, το Τμήμα Τελωνείων, την Υπηρεσία ΦΠΑ, το Τμήμα Στατιστικής και 
Ερευνών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  
 

Οι συμφωνίες αυτές έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
αναμένεται ότι θα προωθηθούν, το ταχύτερο δυνατό, στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Θέλω να πιστεύω ότι μετά την εξέλιξη αυτή θα υπάρξουν 
ανάλογες ρυθμίσεις και για τις υπόλοιπες εκκρεμότητες που αφορούν σε θέσεις 
που προβλέπουν διαζευκτικά προσόντα. 
 
 Έρχομαι τώρα στο θέμα της αναδιοργάνωσης Τμημάτων/Υπηρεσιών και 
δημιουργίας νέων δομών και νέων θέσεων.  Για το θέμα αυτό γίνεται αναφορά 
στις σελίδες 45–48 της Έκθεσης Πεπραγμένων.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον 
τομέα αυτό είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα.  Ανεξάρτητα, όμως, από το γεγονός 
αυτό, όπως ανέφερα και στην εναρκτήρια ομιλία μου, οι αναδιοργανώσεις θα 
πρέπει να συνεχιστούν για μια αποδοτική και ποιοτική δημόσια υπηρεσία. 
 
 Έρχομαι τώρα στα θέματα που σχετίζονται με τη Νομοθεσία για τη 
Δημόσια Υπηρεσία. 
 

Στην υπό επισκόπηση περίοδο, με τη σύμφωνο γνώμη μας, έχουν 
επενεχθεί σημαντικές  τροποποιήσεις σε ορισμένες πρόνοιες του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου του 1990 (αρ. 1/90) και του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2006.  Αναμένεται ότι οι νέες 
πρόνοιες θα συμβάλουν στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
πλήρωσης των μόνιμων θέσεων καθώς και στην εξυπηρέτηση των αρχών της 
αξιοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και του καλώς νοούμενου δημοσίου 
συμφέροντος.  
 
 Σ’ ότι αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, παρά τις 
διαπιστωμένες ανεπάρκειες και ελλείψεις η κατάσταση δεν έχει καθόλου 
διαφοροποιηθεί.  Είναι πιστεύω καιρός να απαιτήσουμε από την Επίσημη 
Πλευρά να προχωρήσει στην εισαγωγή ενός απλού και λειτουργικού συστήματος  
αξιολόγησης που να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του προσωπικού, να 
διασφαλίζει τις αρχές της αξιοκρατίας και να εξυπηρετεί τους γενικότερους 
σκοπούς της δημόσιας διοίκησης. 

 
 Συνεχίζω με το θέμα των εκτάκτων συναδέλφων.  Αναντίλεκτα η 
Οργάνωσή μας πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις στα ωφελήματα του έκτακτου 
προσωπικού και στις διαδικασίες πρόσληψης και υπηρεσίας του.  Παρά ταύτα οι 
συνάδελφοι έκτακτοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων.  
Τους δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι στα πλαίσια της νομιμότητας και των δοσμένων 
συνθηκών θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό.  
 
 Βασικό θέμα που απασχόλησε το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο ήταν το 
θέμα του συμψηφισμού της κυβερνητικής με την αναλογική σύνταξη.  Για το θέμα 
αυτό υπάρχει εκτενής αναφορά στις σελ. 58-61 της Έκθεσης Πεπραγμένων. 
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 Στη βάση των τελευταίων μας αποφάσεων θα ζητήσουμε επίσπευση της 
απάντησης στην επιστολή μας, ημερομηνίας 26.10.2006, που παρατίθεται 
αυτούσια στη σελ. 61 της Έκθεσης Πεπραγμένων, με την οποία ζητήσαμε 
κάποιες διευκρινίσεις.  Ευθύς ως ληφθούν οι ζητούμενες διευκρινίσεις, το όλο 
θέμα θα τεθεί ενώπιον του Συνεδρίου για λήψη οριστικής απόφασης στο 
χρονίζον θέμα του συμψηφισμού. 
 
 Έχω την άποψη ότι νέο Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσει, το 
ταχύτερο δυνατό, τις διευκρινιστικές θέσεις της Επίσημης Πλευράς και αφού 
διαμορφωθούν συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις, το όλο θέμα που να τεθεί 
ενώπιον Συνεδρίου για λήψη οριστικής απόφασης στο χρονίζον θέμα του 
συμψηφισμού. 
 
 Για το θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος της 
ηλικίας γίνεται αναφορά στις σελ. 62 – 63 της Έκθεσης Πεπραγμένων.  Παρά τις 
προσπάθειες της Οργάνωσης μας δεν έγινε κατορθωτό να τύχουν της ίδιας 
μεταχείρισης τα μέλη μας που διέπονται από το Νόμο Περί Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας.  Πιο συγκεκριμένα το θέμα τέθηκε στην ΜΕΠ, η οποία αδικαιολόγητα 
το απέρριψε και στη συνέχεια παραπέμφθηκε ως διαφορά στην Υπουργική 
Επιτροπή.  Επιχειρηματολογήσαμε ενώπιον της Υπουργικής Επιτροπής, η οποία 
και επεφύλαξε την απόφασή της.    
                 
 Έρχομαι τώρα στα θέματα που αφορούν την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.  Σε σχέση  με το ΓΕΣΥ, πέραν των όσων ανέφερα κατά την πρωινή 
συνεδρία, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι με τη σχετική νομοθεσία καταργήθηκε 
μονομερώς το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων για δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και επίσης το γεγονός ότι μετά από αναφορά στη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η Οργάνωσή μας δικαιώθηκε και η Κυβέρνηση 
κλήθηκε να προχωρήσει σε διάλογο με  την ΠΑΣΥΔΥ για ρύθμιση του όλου 
θέματος. 
 
 Μετά τη θετική αυτή εξέλιξη το θέμα ενεγράφη στους μηχανισμούς της 
ΜΕΠ, με στόχο να συζητηθούν και συμφωνηθούν αφενός οι όροι και ο τρόπος 
ένταξης των δημοσίων υπαλλήλων στο ΓΕΣΥ και αφετέρου η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων του προσωπικού, που εργοδοτείται στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας. 
 
 Το θέμα εκκρεμεί στους μηχανισμούς της ΜΕΠ, όπου συζητήθηκε για 
τελευταία φορά στις 06.07.2004 και θεωρώ πως είναι ο κατάλληλος χρόνος για  
ουσιαστική συζήτηση των εγειρομένων ζητημάτων.  
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
            
 Παράλληλα με τη δράση μας για την προώθηση των επαγγελματικών μας 
προβλημάτων, στα Πεπραγμένα του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνεται και η  πλούσια δράση της Οργάνωσής μας στα οργανωτικά, 
επιμορφωτικά  και πολιτιστικά θέματα, στην ανάπτυξη διεθνών συνδικαλιστικών 
σχέσεων, καθώς και σε θέματα κοινωνικής προσφοράς  και ευημερίας των μελών 
μας.  
 



 

 

5 

5 

 Πιστεύω ότι για τα θέματα αυτά, θα έχουμε ως Συνέδριο τη δυνατότητα να 
ανταλλάξουμε ελεύθερα και εποικοδομητικά σκέψεις και απόψεις για τη βελτίωση 
της δράσης μας και σ’ αυτούς τους τομείς. 
 
 Προτού ολοκληρώσω την ομιλία μου, θα ήθελα να απευθύνω συναδελφικό 
χαιρετισμό και προς όλους τους συναδέλφους εκτός Δημόσιας Υπηρεσίας, και να 
τους διαβεβαιώσω ότι η Οργάνωσή μας τους περιβάλλει πάντα με το ίδιο 
συνεχές και αδιάπτωτο ενδιαφέρον στην προσπάθεια αποτελεσματικής 
προώθησης των ιδιαίτερων επαγγελματικών προβλημάτων τους. 
 
 Με αυτές τις σκέψεις και εισηγήσεις κλείνω στο σημείο αυτό την εισηγητική 
ομιλία μου.  Πιστεύω ότι από την ανάλυση που έγινε στα διάφορα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης και με τις σχετικές θέσεις και εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν, 
θα βοηθηθούμε να προχωρήσουμε από κοινού στη λήψη των ορθότερων 
αποφάσεων που θα καθορίσουν τους μελλοντικούς χειρισμούς και την περαιτέρω 
πορεία μας.   
                   
 Εύχομαι και πάλι κάθε επιτυχία  στις εργασίες του Συνεδρίου μας. 
 

           Σας ευχαριστώ. 
 


