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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

Έναρξη των εργασιών του 48ου Συνεδρίου 
από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέα Χριστοδούλου 

Αίθουσα Συνεδρίων «Μιχαλάκης Καραολής», 
Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, ώρα 8.30π.μ. 

 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Ο χρόνος που όρισε το Γενικό Συμβούλιο για τη σύγκληση του 48ου Συνεδρίου μας, 
έχει ήδη παρέλθει και η απαιτούμενη πλειοψηφία για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου 
έχει επιτευχθεί, γι’ αυτό και κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του. 
 
 Σας καλωσορίζω στο φετινό Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το κυρίαρχο αυτό Σώμα 
της Οργάνωσής μας.  Στο πλαίσιο του μονοήμερου των εργασιών μας, θα ανασκοπήσουμε 
τη δράση του Γενικού Συμβουλίου στο χρόνο που μεσολάβησε από το προηγούμενο 
Συνέδριο, θα προβούμε σε εκτίμηση της πορείας που ακολουθήθηκε και θα αποφασίσουμε 
τις μελλοντικές μας ενέργειες και τους περαιτέρω χειρισμούς. 
 
 Θέλω από την αρχή να επισημάνω ότι η δράση του Γενικού Συμβουλίου στον πρώτο 
χρόνο της τριετούς θητείας του αναπτύχθηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες και ιδιαίτερα 
κάτω από το βάρος των συνεπειών της διεθνούς οικονομικής κρίσης και των σοβαρών 
διαρθρωτικών και δημοσιονομικών προβλημάτων της οικονομίας. 
 
 Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων οι ενέργειές μας είχαν σαν κύριο στόχο και 
πρωταρχική επιδίωξη την υιοθέτηση και προώθηση δίκαιων και ισοζυγισμένων μέτρων για 
έξοδο από την κρίση. 
 
 Με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συναίσθηση ευθύνης προς το κοινωνικό 
σύνολο, όχι μόνο δηλώσαμε την ετοιμότητά μας, αλλά και έμπρακτα αποδείξαμε τη θέλησή 
μας να συμβάλουμε στην εδραίωση δίκαιης μεταχείρισης του συνόλου.  Με 
πανσυνδικαλιστική απόφαση αποδεχθήκαμε να μη διεκδικήσουμε τις γενικές αυξήσεις για 
τα χρόνια 2010 και 2011 και εισηγηθήκαμε μέτρα για έξοδο από την ύφεση, με 
προμετωπίδα στις απαιτήσεις μας την πάταξη του απαράδεκτου φαινομένου της 
φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής που αποστερεί το κράτος από σημαντικούς πόρους για την 
εκπλήρωση των αναπτυξιακών και άλλων κοινωνικών υποχρεώσεών του. 
 
 Δυστυχώς η στάση των Εργοδοτών και των διάφορων κύκλων που ευθυτενίζονται 
με τις θέσεις τους δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα την εξεύρεση συναινετικών ρυθμίσεων. 
 
 Εμμένοντας στις ετεροβαρείς τοποθετήσεις τους συνεχίζουν να στοχοποιούν τους 
εργαζόμενους, αξιώνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το κόστος της κρίσης θα πρέπει να 
αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους δημόσιους 
υπαλλήλους, ενώ οι κερδοφόρες επιχειρήσεις και ο συσσωρευμένος πλούτος συνεχίζουν 
να παραμένουν στο απυρόβλητο. 
 
 Στις ετεροβαρείς αυτές τοποθετήσεις και επιβουλές αντιδράσαμε έντονα ως 
Οργάνωση και σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
υπερασπιστήκαμε σθεναρά τις θέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των μελών 
μας.  Στην ανάγκη υιοθέτησης δίκαιων μέτρων για έξοδο από την ύφεση παραμένουμε 
σταθερά προσηλωμένοι και από το βήμα του Συνεδρίου μας διακηρύσσουμε την 
αποφασιστικότητά μας ότι δε θα επιτρέψουμε μονομερείς περικοπές σε ζωτικά συμφέροντα 
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και δικαιώματά μας μέσα από ετεροβαρείς και άδικες ρυθμίσεις σε βάρος των 
εργαζομένων.  
 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών μας και την κατάληξή τους στα καλύτερα 
δυνατά συμπεράσματα και τις πιο ορθές αποφάσεις έχουμε πυξίδα και οδηγό τις αρχές και 
τις κατευθυντήριες γραμμές της Οργάνωσής μας, μαζί με τις εμπειρίες από τη μακρόχρονη 
και καρποφόρα δράση της.  Και είναι η δράση αυτή και οι αρχές και τοποθετήσεις της 
ΠΑΣΥΔΥ που την έχουν αναδείξει σε καταξιωμένη και υπεύθυνη συνδικαλιστική έπαλξη 
στο χειρισμό και την προώθηση των θεμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και της 
Υπηρεσίας.  Τη διαμόρφωση και προώθηση των αποφάσεών μας εντάσσουμε στο 
γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στον τόπο μας.  
Αφουγκραζόμαστε και συνειδητοποιούμε τα μηνύματα των καιρών και συναισθανόμαστε το 
δικό μας καθήκον και τις δεσμεύσεις μας προς τα μέλη και την τάξη που εκπροσωπούμε, 
αλλά με υπευθυνότητα συνεκτιμούμε και τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες και το 
καθήκον μας προς το κοινωνικό σύνολο. 
 
 Οι δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε οι λειτουργοί που στελεχώνουν την κρατική μηχανή 
που εξυπηρετεί το λαό και τον τόπο και από την αποτελεσματικότητα και επάρκειά μας 
εξαρτάται και η πρόοδος όλων.  Γι’ αυτό, μόνιμη και αμετάθετη θέση μας είναι να 
αναγάγουμε σε πρωταρχικό στόχο και μέλημά μας το συνεχή εκσυγχρονισμό του δημόσιου 
τομέα και τη διαρκή αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας και του επιτελικού του 
ρόλου.  Έχουμε στο ενεργητικό μας την καταγραφή και αναγνώριση διαχρονικά της 
επιτυχούς διεκπεραίωσης του έργου μας.  Δικαιούμαστε λοιπόν να απαιτούμε σεβασμό 
προς αναφαίρετα συνδικαλιστικά δικαιώματά μας. 
 

Από το βήμα του σημερινού Συνεδρίου επανατονίζουμε την αμετάθετη θέση μας ότι 
θα αντιδράσουμε στην όποια προσπάθεια για μονομερείς περικοπές σε βασικούς όρους 
εργοδότησής μας και απευθύνουμε έκκληση προς όλους να σεβαστούν το θεσμό του 
κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, που αποτέλεσε διαχρονικά θεμέλιο 
σταθερής ανάπτυξης και προόδου στον τόπο μας. 
 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Με πλήρη επίγνωση των θεμελιακών αυτών παραμέτρων, με νηφαλιότητα και 
ωριμότητα αλλά συνάμα και αποφασιστικότητα, καλώ όλους να προχωρήσουμε με τις 
εργασίες του Συνεδρίου μας για τη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, που θα ενισχύσουν και θα αναβαθμίσουν τη δράση και τη θέση της 
Οργάνωσής μας. 
 
 Επισημαίνω, καταλήγοντας, την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην ουσία των υπό 
συζήτηση θεμάτων και να αποφύγουμε πιθανές και αχρείαστες επαναλήψεις πρόδηλων 
λεπτομερειών, ώστε να καλύψουμε έγκαιρα και ισοζυγισμένα όλα τα θέματα που έχουμε  
μπροστά μας.  Με αυτές τις σκέψεις συνάδελφοι σύνεδροι, εύχομαι κάθε επιτυχία στις 
εργασίες του 48ου Συνεδρίου μας. 
 

Σας ευχαριστώ. 


