
                                                           

 

      
 

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
 

Εισηγητική Ομιλία Γενικού Γραμματέα 
Γλαύκου Χατζηπέτρου 
προς το 47ο Συνέδριο 

ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ, Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 
 

 
 
 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδεται και πάλι ο λόγος για 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.   

 
Σε μια εποχή έντονων προβλημάτων και συνεχούς πίεσης για ανατροπή 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων επιβάλλεται η μέγιστη σύμπνοια και ενότητα 
αφενός για την προάσπιση των κατακτήσεών μας και αφετέρου για την αποτελεσματική 
προώθηση των διεκδικήσεών  μας. 

 
Μονολιθικά ενωμένοι θα διαγράψουμε με τις αποφάσεις μας την πολιτική μας για 

τα επόμενα τρία χρόνια.  Αυτό επιβάλλεται να το πράξουμε με  σύνεση και μέσα από μια 
ορθή εκτίμηση όλων των αντικειμενικών δεδομένων και δυνατοτήτων που υπάρχουν. 

 
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 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 αποκλειστικά από το Εθνικό 
Πρόγραμμα  για τη στρατηγική της Λισσαβόνας και το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα 
Σύγκλισης 2006-2010, που είχαν ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των κριτηρίων του 
Μάαστριχτ για ένταξη στην Ευρωζώνη. 
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Για πολλά από τα γενικά αλλά και τα επί μέρους επαγγελματικά μας προβλήματα 
έχουν επιτευχθεί συμφωνίες και έχουν προωθηθεί απόλυτα ικανοποιητικές ρυθμίσεις.  
Όμως, σειρά προβλημάτων που μας απασχολούν, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, 
εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα.   
 
 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 παραμένει η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος των στεγαστικών συνθηκών της 
δημόσιας υπηρεσίας σε παγκύπρια κλίμακα.  Στην τριετία που πέρασε, όπως φαίνεται 
στις σελ.49-50 της Έκθεσης Πεπραγμένων, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα 
αυτό και γι΄αυτό θα πρέπει να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς την Κυβέρνηση.   
     

Εισηγούμαι όπως το 47ο 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. 
 

Συνεχίζω με το 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 1.1.2007 – 31.12.2009.  Οι σχετικές 
λεπτομέρειες φαίνονται στις σελ. 50-51 της Έκθεσης Πεπραγμένων.  
 

Στην κατηγορία των γενικών επαγγελματικών θεμάτων η δράση του Γενικού 
Συμβουλίου επικεντρώθηκε στην υπό εξέταση περίοδο στα ζητήματα των εκκρεμοτήτων 
του κρατικού μισθολογίου και των συνακόλουθων αναδιοργανώσεων 
Τμημάτων/Υπηρεσιών, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα των μελετών διαχωρισμού των 
διαζευκτικών προσόντων σε κατηγορίες θέσεων (Οικονομικοί και Τεχνικοί Κλάδοι), που 
οδήγησαν σε σειρά συμφωνημένων ρυθμίσεων προς όφελος μεγάλου αριθμού 
υπηρετούντων συναδέλφων.   
 

Συναφώς αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού έχουν 
επιτευχθεί αρκετές συμφωνίες που οδήγησαν σε βελτιωτικές ρυθμίσεις στη διαρθρωτική 
δομή πολλών Τμημάτων/Υπηρεσιών, και τη βελτίωση των ανελικτικών προοπτικών του 
προσωπικού.  Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί με τους περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμους (Αρ. 1) του 2007 και (Αρ. 4) του 2009. 
 

Ειδικότερα με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 
2007, έχει επιτευχθεί αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας σε 786 θέσεις και έχουν 
προωθηθεί προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν 80 θέσεις.  Με τον περί 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009, έχει επιτευχθεί 
αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας σε άλλες 500 θέσεις.  Για σχετικές λεπτομέρειες σας 
παραπέμπω στις σελ. 51-55 της Έκθεσης Πεπραγμένων.   
     

Τα θέματα που σχετίζονται με τη Νομοθεσία για τη Δημόσια Υπηρεσία τα έχω 
καλύψει στην εναρκτήρια ομιλία μου.  Καθόσον αφορά το θέμα της αξιολόγησης το 
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Γενικό Συμβούλιο θα πρέπει να επαναβεβαιώσει την απόφαση του 46ου Συνεδρίου και 
για περιορισμένες αλλά ουσιαστικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης, 
όπως αυτές περιέχονται στην Έκθεση Πεπραγμένων και να επανατονίσει την ανάγκη 
για προγραμματισμένη και επαρκή επιμόρφωση των αξιολογούντων λειτουργών.  
 

Σ’ ότι αφορά στις αποσπάσεις, θέμα που συζητείται στο πλαίσιο της ΜΕΠ αλλά 
και στο επίπεδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Αξιών, το Συνέδριο, θα 
πρέπει να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του για τα σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργούνται από την κατάχρηση και ανεξέλεγκτη εφαρμογή του θεσμού και 
περαιτέρω να αναθέσει στο Γενικό Συμβούλιο όπως κατά τις επικείμενες συζητήσεις 
προβεί στις επιβαλλόμενες ενέργειες με στόχο να τεθούν αυστηροί περιορισμοί και 
ασφαλιστικές δικλείδες που να θέτουν τέρμα στην απαράδεκτη κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί.  
 

Συνεχίζω με το θέμα της απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού σε 
δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα.  Όπως αναφέρεται στη σελ. 57 της Έκθεσης 
Πεπραγμένων, στην περίοδο που επισκοπούμε η Οργάνωσή μας, με διάβημά της προς 
τη Γραμματέα της ΜΕΠ, ζήτησε να συζητηθεί ως επείγον το θέμα της απασχόλησης 
ωρομίσθιου προσωπικού σε δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα. 

 
Το όλο θέμα έτυχε προκαταρκτικής αντίκρυσης κατά τη συνεδρία της ΜΕΠ στις 

24.02.2009, όπου η Επίσημη Πλευρά ζήτησε πίστωση χρόνου για διερεύνηση της 
έκτασης του προβλήματος και επαναφορά του στο μηχανισμό για περαιτέρω συζήτηση 

 
Έχω την άποψη ότι το Συνέδριο, στη βάση και των τελευταίων συνεδριακών 

αποφάσεων, θα πρέπει να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια του για τη συνεχιζόμενη 
παράνομη πρακτική της απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού σε 
δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα και να αναθέσει στο Γενικό Συμβούλιο όπως σε 
συνεννόηση με τους επηρεαζόμενους Κλάδους προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων 
μέτρων για αναστροφή του απαράδεκτου αυτού φαινομένου. 

 
Και το θέμα των συναδέλφων εκτάκτων έχει καλυφθεί με την εναρκτήρια ομιλία 

μου.  Έχω την άποψη ότι το Συνέδριο θα πρέπει να εκφράσει την απαρέσκειά του για 
την κωλυσιεργία που παρατηρείται στο όλο θέμα και να αναθέσει στο Γενικό Συμβούλιο 
όπως προχωρήσει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες με στόχο την ταχύτερη δυνατή 
ψήφιση των σχετικών νομοθετημάτων. 

 
Συνεχίζω με το θέμα του συμψηφισμού της κυβερνητικής με την αναλογική 

σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Καθόσον αφορά το θέμα αυτό θα 
πρέπει να λεχθεί ότι στην βάση της τελευταίας συνεδριακής απόφασης πάνω στο θέμα, 
στηρίζουμε οικονομικά το συνάδελφο που έχει καταθέσει προσφυγή σε Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, ύστερα από την απόρριψη της σχετικής προσφυγής του από το Ανώτατο 
Δικαστήριο. 
 

Έρχομαι τώρα στα θέματα που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Σε 
σχέση με το ΓΕΣΥ, πέραν των όσων ανέφερα  στην εναρκτήρια 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 
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δικαιώθηκε και η Κυβέρνηση κλήθηκε να προχωρήσει σε καλής πίστης 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 από πολλού χρόνου και θεωρώ 
πως είναι πλέον ο κατάλληλος χρόνος για ουσιαστική συζήτηση του όλου θέματος..  
 
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.  
 

Αναμφίβολα στην τριετία που πέρασε το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο ανέπτυξε 
ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα στον τομέα της Ευημερίας των μελών.  Ειδικότερα: 

 

 στην Παιδική Εξοχή Τροόδους έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και προστέθηκαν διευκολύνσεις υποδομής.  Θα πρέπει συναφώς 
να τονιστεί ότι η Παιδική Εξοχή της Οργάνωσης μας είναι μια πολύ επιτυχημένη 
προσφορά προς τα μέλη και τυγχάνει της ιδιαίτερης φροντίδας μας 

 βελτιώσεις έγιναν και στα συγκροτήματα της Οργάνωσης στις Πλάτρες και τη 
Χλώρακα, στα οποία από πέρυσι προσφέρεται αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση 

 ιδιαίτερα επιτυχής ήταν και η συνέχιση του σχεδίου προσφοράς επιχορηγημένων 
διακοπών σε ξενοδοχειακά διαμερίσματα και σε ξενοδοχεία στον Πρωταρά 

 τα βελτιωτικά έργα στα συγκροτήματα μας θα συνεχιστούν και το σχέδιο 
επιχορηγημένων διακοπών θα διευρυνθεί. 

 
 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. 


