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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

Έναρξη των εργασιών του 49ου Συνεδρίου 
από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέα Χριστοδούλου 

Αίθουσα Συνεδρίων «Μιχαλάκης Καραολής», 
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, ώρα 9.00π.μ. 

 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 Ο χρόνος που όρισε το Γενικό Συμβούλιο για τη σύγκληση του 49ου 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 τελευταίο Συνέδριο, 
θα προβούμε σε εκτίμηση της πορείας που ακολουθήθηκε και θα προδιαγράψουμε τις 
μελλοντικές μας ενέργειες και τους περαιτέρω χειρισμούς. 
 
 Όπως γνωρίζετε και σύμφωνα με όλα όσα έχουμε βιώσει, οι ενέργειες του Γενικού 
Συμβουλίου και στο δεύτερο χρόνο της τριετούς θητείας του επικεντρώθηκαν κυρίως στα 
προβλήματα της οικονομίας ως συνέπεια της πρωτόγνωρης διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και τη σχετική δράση που αναλήφθηκε από την Οργάνωσή μας σε συνεργασία και 
με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα.  Και τούτο γιατί για την αντιμετώπιση των δυσμενών 
επιπτώσεων αυτής της κρίσης οι επιβουλές και οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σχεδόν εξ 
ολοκλήρου ενάντια στα συμφέροντα και δικαιώματα των μισθωτών και ιδιαίτερα ενάντια 
στους εργαζόμενους στον ευρύ δημόσιο τομέα. 
 
 Οι επιθέσεις αυτές εντάθηκαν και κορυφώθηκαν ύστερα από τη δεινή κατάσταση 
στην οποία περιήλθε η κυπριακή οικονομία μετά και τα τραγικά γεγονότα που 
επισυνέβησαν στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Παρά το γεγονός ότι η Οργάνωσή μας και το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα, 
συνειδητοποιώντας τους κινδύνους από την πρωτοφανή οικονομική κρίση πρωτοπόρησε 
με την έμπρακτη συνεισφορά των εργαζομένων για έξοδο από την ύφεση, δυστυχώς οι 
εκκλήσεις μας για την υιοθέτηση δίκαιων και ισοζυγισμένων μέτρων μέσα στα πλαίσια των 
θεσμοθετημένων διαδικασιών δεν εισακούστηκαν ποτέ. 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Από το βήμα του σημερινού Συνεδρίου διακηρύττω την πικρία και την απογοήτευση 
του συνόλου του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου γιατί δύο συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο 
επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας με επαχθείς για τους εργαζόμενους 
παραχωρήσεις κρίθηκαν από Εργοδότες και Πολιτικά Κόμματα ως αμελητέες και 
ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να ψηφιστούν μονομερώς νόμοι για διαφοροποιημένες 
περικοπές μισθοδοτικών, συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων μας, νομολογιακά και 
συνταγματικά κατοχυρωμένων.  Η πικρία και η απογοήτευσή μας επιτείνεται μάλιστα και 
από το γεγονός ότι οι προαναφερόμενες μεθοδεύσεις προωθήθηκαν και εφαρμόστηκαν με 
πλήρη περιφρόνηση προς τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου, που αποτέλεσε θεμέλιο 
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σταθερής προόδου και ανάπτυξης στον τόπο, με οπισθοδρόμηση στις αναχρονιστικές 
εποχές του αποφασίζουμε και διατάζουμε. 
 
 Εμμένοντας στις ετεροβαρείς τοποθετήσεις τους οι μόνιμοι πολέμιοι των 
εργαζομένων στο δημόσιο συνέχισαν και στην υπό εξέταση περίοδο να μας στοχοποιούν 
εργολαβικά, προβάλλοντας την απαράδεκτη αξίωση ότι το κόστος της κρίσης θα πρέπει να 
το επωμιστούμε από μόνοι μας, αφήνοντας τις κερδοφόρες επιχειρήσεις και το 
συσσωρευμένο πλούτο στο απυρόβλητο. 
 
 Η ανάγκη πάταξης της τεράστιας φοροδιαφυγής συνεχίζει να παραμένει ευσεβής 
πόθος, ενώ οι εκκλήσεις προς τις πολιτικές δυνάμεις για συλλογική ευθύνη και καθολική 
συνεισφορά με συμμόρφωση στις αρχές της δικαιοσύνης, δυστυχώς όχι μόνο δεν 
υιοθετήθηκαν αλλά αντίθετα συγκαλύφθηκαν και υπονομεύθηκαν. 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Σήμερα, μετά τα όσα επαχθή και ετεροβαρή μεθοδεύτηκαν σε βάρος μας, ο καθένας 
μπορεί να διαπιστώσει ότι οι θέσεις της Οργάνωσής μας για τις γενεσιουργές αιτίες των 
προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας και την ακολουθητέα πολιτική δικαιώνονται 
πλήρως από τις τελευταίες εξελίξεις που επιμαρτυρούν αδιαμφισβήτητα από πού 
δημιουργήθηκαν τόσο τα προβλήματα της οικονομίας, όσο και οι δημοσιονομικές μας 
δυσχέρειες. 
 
 Είναι επίσης σήμερα ορατό και έκδηλο το γεγονός ότι η συνέργεια κομμάτων – 
εργοδοτών αποσκοπούσε στην εκθεμελίωση του κοινωνικού διαλόγου, με στόχο την 
περικοπή απολαβών και δικαιωμάτων σε πρώτο στάδιο στο Δημόσιο, για να λειτουργήσει 
ως προπομπός και για ανάλογες πολιτικές και συρρίκνωση δικαιωμάτων και για τους 
εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα. 
 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
 
 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 της επιτυχούς 
διεκπεραίωσης του έργου μας σε κομβικά σημεία της πρόσφατης ιστορίας μας.  
Δικαιούμαστε λοιπόν να απαιτούμε σεβασμό προς βασικούς όρους εργοδότησης και 
αναφαίρετα συνδικαλιστικά δικαιώματά μας. 
 
 Είναι γι’ αυτό που σήμερα διακηρύττουμε ότι η Οργάνωσή μας δεν πρόκειται να 
αποστεί από την πάγια θέση της για περιφρούρηση των αρχών της τριμερούς συνεργασίας 
και την προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών της και γενικότερα την 
προώθηση των κοινών συμφερόντων όλων των εργαζομένων σε πλήρη συνεργασία με το 
υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα.  Ταυτόχρονα, η ΠΑΣΥΔΥ και τα μέλη της παραμένουμε 
πιστοί στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και των θεσμών του 
κράτους, τους οποίους έχουμε καθηκόντως ταχθεί να λειτουργούμε για το καλό του 
κοινωνικού συνόλου. 
 
Συνάδελφοι Σύνεδροι, 
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 Με πλήρη επίγνωση των θεμελιακών αυτών παραμέτρων και έχοντας πλήρη 
συναίσθηση των συνθηκών μέσα στις οποίες θα τροχοδρομήσουμε την περαιτέρω πορεία 
μας, 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 μας ενισχύσουν στο να δημιουργήσουμε την 
αισιόδοξη προοπτική για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων και των σκοπών μας. 
 
 Με αυτές τις σκέψεις συνάδελφοι σύνεδροι, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του 
49ου Συνεδρίου μας. 
 
 

Σας ευχαριστώ. 


