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ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ 46ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ 

 

Φίλε κ. Πρόεδρε, φίλε Γενικέ Γραμματέα 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Πραγματικά είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα σ’ αυτό το Συνέδριο της 

ΠΑΣΥΔΥ για ένα μικρό διάλειμμα από τις συνεχείς αντεγκλήσεις για το Κατάρ, για το 

Ντουμπάι, για τη Μαρφίν και όλα τα υπόλοιπα. 

 

Πραγματικά ζούμε σε μία πρωτόγνωρη διεθνή οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δύο χρόνια και ήταν αναπόφευκτο ότι επηρεάζει και 

τη μικρή και ανοικτή οικονομία της Κύπρου.  Παρόλα αυτά η κυβέρνηση με τη δική σας 

βοήθεια, με τη δική σας συνεργασία, των λειτουργών και του Υπουργείου Οικονομικών 

και όλων των άλλων Υπουργείων έγκαιρα έλαβε πιστεύω το σωστό μίγμα κοινωνικών και 

οικονομικών μέτρων με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή αντικειμενικά και χωρίς ίχνος 

υπερβολής να έχουμε με διαφορά την καλύτερη οικονομία στην Ευρώπη.  Δεν είναι 

τυχαίο αυτό.  Αυτό οφείλεται στη δική σας συνεργασία, στη δική σας βοήθεια διότι 

σίγουρα ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος έχει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της 

οικονομικής πολιτικής του κράτους.  

 

Το 2009 σύμφωνα με τις πιο επίσημες εκτιμήσεις και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος θα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. η 

μόνη από τις 27 με θετικό πρόσημο ρυθμού ανάπτυξης.  Υπολογισμοί των δύο αυτών 

Οργανισμών είναι για ένα ρυθμό ανάπτυξης για όλο το χρόνο 0.3% το πρώτο τρίμηνο 

όμως έχει κλείσει επίσημα με ρυθμό 1.4%, τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον 

επισημοποιημένο ρυθμό ανάπτυξης.  Ο Απρίλης φαίνεται ότι έχει κινηθεί πάρα πολύ καλά 

ειδικά όσον αφορά τον τουρισμό, όπου οι αφίξεις σε σχέση με τον προηγούμενο Απρίλη 

ήταν περίπου οι ίδιες.  Άρα έχει προς το παρόν ανακοπεί η μεγάλη πτωτική τάση που είχε 

παρουσιαστεί στις αφίξεις τουριστών το πρώτο τρίμηνο.  Είμαστε αισιόδοξοι, επομένως, 

ότι είναι η δική μας πρόβλεψη και η δική σας πρόβλεψη, διότι η πρόβλεψη του 

Υπουργείου Οικονομικών είναι το αποτέλεσμα των προβλέψεων και της συλλογικής 

δουλειάς όλων των Υπουργείων και άρα είναι η δική μας πρόβλεψη που θα επαληθευθεί 

ότι θα έχουμε ένα πολύ ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης απ’ ότι προβλέπουν όλοι οι διεθνείς 

Οργανισμοί.   
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Να πω επίσης ότι εξακολουθούμε και έχουμε στην Κύπρο ρυθμούς σχεδόν 

πλήρους απασχόλησης με το Υπουργείο Εργασίας να χειρίζεται πολύ αριστοτεχνικά τις 

άδειες εργασίας εργατών από τρίτες χώρες ακριβώς με σκοπό να περιοριστούν οι 

ανοδικές πιθανές τάσεις στην ανεργία για τους Κύπριους. 

 

Ο πληθωρισμός που ήταν η αχίλλειος πτέρνα της κυπριακής οικονομίας για πάρα 

πολλά χρόνια, με ρυθμούς 4 και 5 και 6% επιτέλους έχει δαμαστεί.  Ο πληθωρισμός τον 

Απρίλιο είναι κάτω από 1%, είναι 0.7% και ο χρόνος αναμένεται να κλείσει με ένα 

πληθωρισμό της τάξης του 1 με 1.5%.  Και ίσως η μεγαλύτερη συλλογική επιτυχία μας 

ήταν ότι έχουμε μειώσει το δημόσιο χρέος, το χρέος που καλούνται να πληρώσουν οι 

παρούσες και μελλοντικές γενιές, από περίπου 60% ως ποσοστό του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος, στο 49.4% το τέλος του 2008.  Η Κύπρος είχε μια δραματική 

μείωση στο χρέος της ενώ αντίθετα οι πλείστες άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν αυξημένη 

κρατική δανειοδότηση. 

 

Να πούμε επίσης ότι στον κοινωνικό τομέα και πάλι με τη συνεργασία και του 

Υπουργείου Εργασίας και όλων των άλλων Υπουργείων για πρώτη φορά έχει 

δρομολογηθεί λύση στο θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Μια πιστεύω εξαιρετική πρωτοβουλία που έγινε συναινετικά με τους κοινωνικούς εταίρους 

και πιο σημαντικό τις επόμενες 15 μέρες θα γίνει η προικοδότηση του Ταμείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως και η δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών και της 

κυβέρνησης με το πρώτο ποσό των 200εκ. ευρώ.  Να πω επιγραμματικά ότι για 40 

χρόνια το αποθεματικό στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν μόλις 80εκ. ευρώ.  Το 

υπόλοιπο χρέος ήταν χαρτάκια της κυβέρνησης προς το Ταμείο 6 δισεκ. ευρώ.  Και 

αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους για τις συντάξεις των εργαζομένων από μη ύπαρξη ενός 

πραγματικού αποθεματικού κατοχυρωμένου για να στηρίξει τις συντάξεις των 

εργαζομένων.  Εμείς έχουμε αναλάβει δέσμευση την πενταετία αυτή, παρά τα τεράστια 

διεθνή οικονομικά προβλήματα, να βάλουμε στο Ταμείο ένα συνολικό ποσό ενός 

δισεκατομμυρίου ευρώ με την πρώτη δόση όπως σας είπα των 200εκ. ευρώ.  

 

Η ΠΑΣΥΔΥ, οι εργαζόμενοι της Κύπρου, ο δημόσιος τομέας για μας για την 

κυβέρνηση αυτή έχει μία τεράστια σημασία.  Από ιδεολογικής πλευράς είναι γνωστό ότι 

στηρίζουμε το κράτος, ότι στηρίζουμε την ύπαρξη ενός ισχυρού κράτους, στηρίζουμε τους 



  3 

ημικρατικούς οργανισμούς, δεν πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά – νομίζω σε μεγάλο 

βαθμό αυτή η φιλοσοφία έχει επαληθευτεί.  Έχετε δει τα τεράστια προβλήματα στους 

εργαζόμενους τα οποία έχουν προκύψει σε μεγάλο βαθμό από την άκρατη ελεύθερη 

αγορά.  Εμείς πιστεύουμε στον ιδιωτικό τομέα αλλά σε μια στενή συνεργασία και με τη 

ρύθμιση και την εποπτεία ενός ισχυρού κράτους.  Και στα πλαίσια αυτά ο δημόσιος 

τομέας, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ένα καθοριστικό ρόλο στο όλο πρόγραμμα της 

διακυβέρνησης μας. 

 

Σε συνεργασία με την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ, έχουμε καθημερινές επαφές, και το 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών και κυρίως ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ο κ. Πατσαλίδης, τον οποίο πρέπει να 

ευχαριστήσω και δημόσια τόσο για την εξαιρετική γενική συνεργασία που έχω μαζί του, 

αλλά και για τη δική του συμβολή να επιλύει όλα τα προβλήματα και τα θέματα που 

εγείρονται από τη δική σας συντεχνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Είμαστε δεσμευμένοι να τιμήσουμε όλες τις υποσχέσεις και του Προέδρου 

Χριστόφια και βεβαίως και των προηγουμένων κυβερνήσεων όσον αφορά τα δίκαια 

αιτήματα της ΠΑΣΥΔΥ και των εργαζομένων.  Σίγουρα βεβαίως μπαίνουμε σε δύσκολη 

εποχή, τα δημόσια έσοδα συνεχώς συρρικνώνονται λόγω κυρίως της επιβράδυνσης των 

δημοσίων οικονομικών, των εισπράξεων και από το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ, 

αντίθετα τα έξοδα αυξάνονται και λόγω της ανάγκης για στήριξη της πραγματικής 

οικονομίας.  Παρόλο αυτά εμείς εξακολουθούμε και λύουμε προβλήματα, δίκαια αιτήματα 

της ΠΑΣΥΔΥ.  Συνεχώς, νομίζω, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τη δίκαια 

δημιουργία κάποιων νέων θέσεων, και θέματα τα οποία εγείρονται σε επιμέρους τομείς 

της δημόσιας υπηρεσίας.  

 

Να πω, επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό.  Έχουμε λύσει, πιστεύω με μια πάρα 

πολύ μεγάλη επιτυχία το τεράστιο πρόβλημα των εκτάκτων δημοσίων υπαλλήλων.  Ένα 

πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε για πάρα πολλά χρόνια τρεις χιλιάδες εκτάκτους 

υπαλλήλους με ανασφάλειες για το πώς θα κατέληγε η καριέρα τους.  Έχουμε βρει, 

πιστεύω, μια πάρα πολύ σωστή λύση η οποία διασφαλίζει απόλυτα το δικαίωμα εργασίας 

της κατηγορίας αυτής των συναδέλφων μέχρι πλήρους συνταξιοδότησης τους και 

παράλληλα η ομάδα αυτή των ανθρώπων θα μπορεί να χρησιμοποιείται με κυριότερο 
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κριτήριο την εναλλαξιμότητα για να ικανοποιήσει ανάγκες τόσο των Υπουργείων στις 

οποίες αυτή τη στιγμή ευρίσκονται όσο και σε μεταγενέστερο στάδιο άλλων Υπουργείων.   

 

Αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη διότι θα βελτιώσει τη γενική παραγωγικότητα 

στη δημόσια υπηρεσία, αίτημα και επιθυμία τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και 

της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ.  Και παράλληλα με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της 

μεγάλης αυτής ομάδας των εκτάκτων πιστεύουμε ότι σταδιακά θα μειωθεί η πρόβλεψη 

νέων εκτάκτων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία και θα περιοριστεί στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό η περαιτέρω διόγκωση σε αριθμό της δημόσιας υπηρεσίας. 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για 

την προσφορά σας και στα οικονομικά και στα κοινωνικά και στο υπόλοιπα δρώμενα του 

κράτους σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. 

 

Τελειώνοντας να πω ότι τη δεύτερη εξαμηνία του 2012 η Κύπρος αναλαμβάνει την 

προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε 

μπροστά μας, αλλά βλέποντας τους δημοσίους υπαλλήλους μπροστά μου δεν έχω καμία 

αμφιβολία ότι σε συνεργασία μαζί σας θα καταφέρουμε να πετύχουμε και αυτή τη μεγάλη 

πρόκληση. 

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 

 

 


