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46ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Πέμπτη 21 Μαΐου 2009 
 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
 Η παρουσία σας μαζί με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρο της 
Μικτής Επιτροπής Προσωπικού στην Εναρκτήρια Σύνοδο του φετινού Συνεδρίου μας, αποτελεί 
ξεχωριστή τιμή για την Οργάνωσή μας και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εκφράζουμε γι’ 
αυτό τη βαθιά μας εκτίμηση. 
 
 Εκ μέρους των Αντιπροσώπων στο 46ο Συνέδριο, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ 
θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να παραστείτε και να μιλήσετε στην έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου μας. 
 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Ο χρόνος που καθόρισε το Γενικό Συμβούλιο για τη σύγκληση του 46ου Συνεδρίου μας, έχει 
ήδη παρέλθει και η απαιτούμενη πλειοψηφία του Συνεδρίου έχει επιτευχθεί, γι’ αυτό και κηρύσσω 
την έναρξη των εργασιών του. 
 
 Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων είναι το κυρίαρχο σώμα της Συντεχνίας μας και καθορίζει 
την πολιτική και την πορεία που θ’ ακολουθήσουμε για την επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων 
μας, αλλά και γενικότερων ζητημάτων και προβλημάτων που μας απασχολούν, ως εργαζόμενους 
και ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
 
 Με ωριμότητα, με υπευθυνότητα, με σύμπνοια και συναδελφική αλληλεγγύη, θα επιδείξουμε 
το ενδιαφέρον που επιβάλλεται κατά την εξέταση των υπό συζήτηση θεμάτων και μέσα από 
εποικοδομητικό διάλογο θα οδηγηθούμε στη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων. 
 
 Θα αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου για το δεύτερο χρόνο της 
θητείας του και θα καθορίσουμε το νέο γενικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα αναζητήσουμε λύσεις και 
στα υπόλοιπα θέματα που εκκρεμούν. 
 
 Τα μέλη μας έχουν αναθέσει σε μας την ευθύνη της διαχείρισης των προβλημάτων τους και 
με πλήρη συναίσθηση αυτού του καθήκοντος μας, καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερό μας 
εαυτό και να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους. 
 
 Το 46ο Συνέδριο είναι το τελευταίο στην τριετή θητεία μας.  Στο χρόνο που μας μένει μέχρι 
την ανανέωση της εντολής από τη βάση θα πρέπει να προωθήσουμε τις επιβαλλόμενες ενέργειες 
για επίτευξη των στόχων που είχαμε θέσει στην έναρξη της θητείας μας.  Με πλήρη συναίσθηση 
όλων των δεδομένων θα διαμορφώσουμε την καθοδηγητική γραμμή προς το Γενικό μας Συμβούλιο 
και τα άλλα Σώματα για την παραπέρα πορεία μας. 
 
 Για την ομαλή διεξαγωγή και την ολοκλήρωση των εργασιών μας με την κατάληξη τους στα 
καλύτερα δυνατά συμπεράσματα και στις ορθότερες αποφάσεις, έχουμε οδηγό τις αρχές, τις 
διαδικασίες και τις πλούσιες εμπειρίες από την καρποφόρα δράση της Οργάνωσής μας. 
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 Ως Οργάνωση, έχουμε επανειλημμένα αποδείξει τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις μας στα 
διάφορα θέματα και ασφαλώς το σημερινό Συνέδριο δεν πρέπει ν’ αποτελέσει εξαίρεση.  Την 
προώθηση των προβλημάτων μας σε λύσεις διενεργούμε πάντοτε με σύνεση και ρεαλισμό και με 
πλήρη επίγνωση των οποιωνδήποτε επιπτώσεων και των δοσμένων συνθηκών.  Η εκδηλωθείσα 
πρόσφατα παγκόσμια οικονομική κρίση και η τρομερή ύφεση στους ρυθμούς ανάπτυξης, είναι 
γεγονότα που δε διαφεύγουν της προσοχής μας. 
 
 Είναι όμως παράλληλα διακηρυγμένη και απαράβατη η αρχή μας ότι δεν είμαστε 
διατεθειμένοι να δεχθούμε φαλκίδευση των δικαιωμάτων μας.  Στόχος μας πάγιος η κατοχύρωση 
ανελικτικής πορείας για τα μέλη μας και η συνεχής βελτίωση της απόδοσής μας και της υπηρεσίας 
που προσφέρουμε προς το κοινό και τον τόπο μας.  Έχουμε στο ενεργητικό μας την καταγραφή και 
αναγνώριση της επιτυχούς διεκπεραίωσης του έργου μας.  Δικαιούμαστε, συνεπώς, να ζητούμε 
ικανοποίηση και των δικών μας προβλημάτων και αιτημάτων και της Υπηρεσίας γενικότερα. 
 
Συνάδελφοι σύνεδροι, 
 

Ο καθοριστικός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας στα πενήντα σχεδόν χρόνια ζωής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει καταστεί διαχρονικά αποδεκτή πραγματικότητα.  Και τούτο γιατί η 
δημόσια υπηρεσία αποτελεί τον πυλώνα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της κυβερνητικής 
στρατηγικής για την επίτευξη των βασικών μας στόχων. 
 
 Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιούμε ολοένα και περισσότερο τις 
συντελούμενες δραστικές αλλαγές στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. 
 
 Και είναι γι’ αυτό που σταθερά και αδιάλειπτα, επιδιώκουμε με συνέπεια τον εκσυγχρονισμό 
και τη διαρκή προσαρμογή των οργανωτικών δομών, των διαδικασιών και των μεθόδων της 
κυβερνητικής μηχανής προς τις διευρυνόμενες αυτές απαιτήσεις και τις συνακόλουθες αυξανόμενες 
ανάγκες του τόπου.  Η επιτυχής συμμετοχή μας ως Κράτος στα θεσμικά όργανα και τις διαδικασίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει ισχυρούς εσωτερικούς τεχνοκρατικούς μηχανισμούς και 
αναβάθμιση της επάρκειας και του συντονιστικού και επιτελικού ρόλου του δημόσιου τομέα. 
 
 Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις νέες προκλήσεις και να 
λειτουργήσουμε με επιτυχία στο σημερινό υπερεθνικό επίπεδο, κατοχυρώνοντας μέσα στο 
ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον ισότιμη ανάπτυξη και ευημερία για την πατρίδα και το λαό 
μας. 
 
 Μόνο έτσι ο δύσκολος αγώνας μας για τη χωρίς συμβιβασμούς επανένωση της χώρας μας 
και την πλήρη αποκατάσταση των δικαίων και δικαιωμάτων του  λαού μας, στο πλαίσιο μιας 
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης θα μπορέσει να τελεσφορήσει. 
 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Με πλήρη επίγνωση των θεμελιακών αυτών παραμέτρων, θα προχωρήσουμε στις εργασίες 
μας για τη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων στα υπό συζήτηση θέματα, που θα αναβαθμίσουν τη 
θέση και τη δράση της Οργάνωσής μας και θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές ρυθμίσεις τα 
προβλήματα των μελών μας και της Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά και γενικότερα ζητήματα που 
αφορούν το σύνολο των εργαζομένων. 
 
 Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν προβληματισμοί και θα ληφθούν αποφάσεις για 
ορθή αντίκρυση των προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων προς το συμφέρον όλων.  Είμαι βέβαιος, 
ότι με το πέρας του Συνεδρίου μας θα αποχωρήσουμε όλοι με απόλυτη ικανοποίηση για τα 
αποτελέσματά του.  Επισημαίνω την ανάγκη να περιοριστούμε στην ουσία των υπό συζήτηση 
θεμάτων για να καλύψουμε ισοζυγισμένα και αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που έχουμε 
μπροστά μας. 
 



  3 

 Καλούμαστε όλοι να εργαστούμε σ’ αυτά τα πλαίσια για να οδηγηθούμε στα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα που θα προωθήσουν τα θέματά μας στις επιδιωκόμενες λύσεις και θα 
ενισχύσουν το γόητρο και την εκτίμηση που απολαμβάνει η Οργάνωσή μας. 
 
 Το καρποφόρο παρελθόν και η πλούσια δράση της Οργάνωσής μας αποτελεί εγγύηση για 
την αποτελεσματική διεξαγωγή και του φετινού μας Συνεδρίου, στις εργασίες του οποίου εύχομαι 
κάθε επιτυχία. 
 
 Μ’ αυτές τις σκέψεις Κύριε Υπουργέ κλείνω με την εναρκτήρια προσφώνησή μου και σας 
καλώ στο βήμα του Συνεδρίου μας για να χαιρετίσετε τις εργασίες του.  Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένουμε ν’ ακούσουμε και τις δικές σας σκέψεις και απόψεις για τα δημοσιοϋπαλληλικά αλλά και 
για τα ευρύτερα οικονομικά μας πράγματα. 
 
 

Σας ευχαριστώ.  


