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Συνάδελφε Πρόεδρε, 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στο 49ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της 
Οργάνωσής μας και εκφράζω τη βεβαιότητα ότι μέσα από το διάλογο και τον 
προβληματισμό που θα αναπτύξουμε θα καταλήξουμε στις πιο ενδεδειγμένες υπό 
τις περιστάσεις αποφάσεις. 

 
Οι προκλήσεις και τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλα και 

δύσκολα. Αναντίλεκτα βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε μπροστά είναι να 
σφυρηλατήσουμε την ενότητά μας, για να είναι η δράση μας πιο αποτελεσματική. 

 
Σε μια εποχή έντονων προβλημάτων και συνεχούς πίεσης για ανατροπή 

παγιωμένων εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, επιβάλλεται όσο ποτέ η 
μέγιστη δυνατή σύμπνοια και ενότητα. 

 
Είναι πασιφανές ότι και το φετινό Συνέδριο της Οργάνωσής μας, 

πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες για τους εργαζόμενους 
και το συνδικαλιστικό κίνημα.  Η τεραστίων διαστάσεων σε διάρκεια και συνέπειες 
παγκόσμια οικονομική κρίση συνεχίζει τον καλπασμό της με θύματα κυρίως τους 
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. 

 
Όπως είναι γνωστό η κρίση ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κατάρρευση 

εξαιτίας της απερισκεψίας, της απληστίας και της ανικανότητας και σταδιακά έχει 
μεταβληθεί στην πρώτη γενικευμένη κοινωνική και κρίση απασχόλησης της 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.  Μιλάμε για μια κρίση που την προκάλεσε το 
κεφάλαιο και την οποία τελικά πληρώνει ο κόσμος της εργασίας.  

 
Η απασχόληση και το εισόδημα βρέθηκαν στο στόχαστρο με μοναδικό στόχο 

να πληρώσουν την κρίση και τα ελλείμματα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, η 
μεγάλη μάζα του λαού που δεν ευθύνεται γι’ αυτή την κρίση.   

 
Εργασιακές σχέσεις, κοινωνικά, ασφαλιστικά και συλλογικά δικαιώματα 

αμφισβητούνται.  Στις πλείστες χώρες η εύκολη επιλογή, ο εύκολος δρόμος είναι η 
συμπίεση κάθε μορφής δικαιωμάτων των εργαζομένων.  Αυτός ο δρόμος, 
δυστυχώς, ακολουθήθηκε και στην Κύπρο. 

 
Με θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε  τι γίνεται στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, 

την Πορτογαλία και την Ισπανία.  Η Ελλάδα για την οποία ασφαλώς και έχουμε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει καταντήσει «μπαλάκι» σε ένα διεθνές παιχνίδι των ισχυρών 
της Ευρώπης και των κερδοσκόπων.  Και είναι καλά γνωστό ότι τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στις άλλες χώρες που μόλις ανέφερα, λήφθηκαν μέτρα λιτότητας και έγιναν 
σημαντικές περικοπές μισθών.  Παρά ταύτα, όμως, η κρίση δεν ξεπεράστηκε, τα 
προβλήματα αντί να λιγοστεύουν αυξάνονται και η προοπτική για έξοδο από την 
κρίση είναι παραπάνω από δύσκολη.  
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Στο πλαίσιο των όσων έχουν αναφερθεί αξίζει να θυμηθούμε και τούτο.  Όταν 
ξέσπασε η κρίση, όταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα βρέθηκε στο χείλος του 
γκρεμού, παντού με μια φωνή εκφράστηκε το μήνυμα των πολιτικών ηγετών για 
αλλαγή και ρυθμίσεις. 

 
Λίγα χρόνια μετά όμως, δεν προχωρήσαμε και πολύ.  Η φιλόδοξη ατζέντα 

των G-20 για χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση παραμένει ως έχει – μια ατζέντα 
αδράνειας και διχασμού.  Η Ευρώπη διχάζεται, οι ΗΠΑ διστάζουν, το Συμβούλιο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, επιφορτισμένο από το ΔΝΤ με το έργο της 
χρηματοοικονομικής ρύθμισης, λειτουργεί χωρίς ένα μίνιμουμ διαφάνειας.  Στο 
μεταξύ οι τράπεζες, με εξαίρεση τις κυπριακές και ελλαδικές, επανέκτησαν τα κέρδη 
τους, την εμπιστοσύνη του κοινού και την αλαζονεία τους.  Και αυτό που 
παρατηρούμε είναι ότι όχι μόνο προσπαθούν να αποτρέψουν τις κατεπείγουσες 
ζωτικές αλλαγές, αλλά μοιράζονται πάλι δισεκατομμύρια σε μπόνους.  Και τούτο σε 
μια χρονική στιγμή που οι εργαζόμενοι χάνουν μισθούς, συντάξεις και θέσεις 
εργασίας. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Όπως όλοι θα ενθυμείσθε από την αρχή της κρίσης η ΠΑΣΥΔΥ, τόσο 
αυτόνομα όσο και από κοινού με το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό Κίνημα, είχε 
διακηρύξει την ετοιμότητα για συμμετοχή σε παραγωγικό διάλογο που θα οδηγούσε 
σε συναινετικές ρυθμίσεις για αντιμετώπιση της κρίσης.  Προς τούτο είχαμε 
συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και με τον αρμόδιο υπουργό. 

 
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου, 2010, σε σύσκεψη στο 

Προεδρικό Μέγαρο με τις Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας αφού αναφέρθηκε στις προσπάθειες και τα μέτρα άλλων χωρών μελών 
της ΕΕ για αντιμετώπιση προβλημάτων της οικονομίας, διατύπωσε προτάσεις για 
μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στην Κύπρο.   
            

Ακολούθησε Πανσυνδικαλιστική Σύσκεψη στις 24 Μαΐου, 2010, κατά την 
οποία λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί.  
Ειδικότερα το Συνδικαλιστικό Κίνημα εξέφρασε ετοιμότητα να μη διεκδικήσει τις 
γενικές αυξήσεις που εδικαιούντο για τα έτη 2010 και 2011, κάτω από τη σαφή 
προϋπόθεση ότι θα δοθούν στην πράξη δείγματα γραφής τόσο για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όσο και για την φορολόγηση του πλούτου.  Η 
απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια 
δόθηκε στα ΜΜΕ. 
 

Με τη δημοσιοποίηση της απόφασης της Πανσυνδικαλιστικής, αντί να 
υπάρξει ανάλογη κίνηση από τους επιχειρηματίες/εργοδότες και γενικά τον κόσμο 
του πλούτου, άρχισαν οι αντιδράσεις από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων 
και των υποστηρικτών τους και παράλληλα οι επιθέσεις κατά των κεκτημένων των 
δημοσίων υπαλλήλων.  Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν και τα κυβερνητικά μέτρα για 
διαχείριση της κρίσης, τα οποία η νέα Πανσυνδικαλιστική Σύσκεψη που έγινε στις 30 
Ιουνίου, 2010, έκρινε ότι κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση.  Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονταν και τα νομοσχέδια για αύξηση του εταιρικού φόρου και για αύξηση 
της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας. 
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 Παρά το γεγονός ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια δεν έτυχαν της έγκρισης 
του Νομοθετικού Σώματος και καμιά πρόοδος δεν σημειώθηκε στο μέγα θέμα της 
τεράστιας φοροδιαφυγής, εντούτοις στο προηγούμενο Συνέδριο ομόφωνα είχαμε 
συναποφασίσει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για υιοθέτηση και προώθηση 
δίκαιων και ισοζυγισμένων μέτρων για οριστική έξοδο από την ύφεση και δημιουργία 
προϋποθέσεων για πρόοδο και ευημερία για όλους.  
 

Παράλληλα, όμως, εκφράσαμε την έντονη απαίτηση για την προώθηση 
άμεσων και πρακτικών μέτρων για δραστική καταστολή του απαράδεκτου και 
αντικοινωνικού φαινομένου της φοροδιαφυγής που συνιστά κλοπή για το δημόσιο 
και υποσκάπτει το κοινωνικό κράτος.  

 
Ακολούθησε ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων του Προέδρου της 

Δημοκρατίας με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.  Η συνάντηση με 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις έγινε περί τα τέλη Ιουνίου του 2011, με βασικό θέμα 
τη συνεισφορά των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα δημόσια 
οικονομικά.  Η σχετική πρόταση από την οποία αναμενόταν η είσπραξη συνολικού 
ποσού €35 εκ. ανά έτος για περίοδο 2 ετών, περιλαμβάνεται αυτούσια στα σελ. 34 
της Έκθεσης Πεπραγμένων. 
 
 Παράλληλα, στις εργοδοτικές Οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, είχε γίνει πρόταση 
για διετή έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων, ύψους €1000 ανά εταιρεία, πρόταση 
την οποία και αποδέκτηκαν και που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου 
Οικονομικών υπολογιζόταν ότι το κράτος θα εισέπραττε €130 - €150 εκ. το χρόνο. 
 
 Η Οργάνωσή μας, παρά την προηγηθείσα απόρριψη των δύο νομοσχεδίων, 
αλλά και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της καλπάζουσας 
φοροδιαφυγής, τοποθετήθηκε κατ’ αρχήν θετικά στην πρόταση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και ομολογουμένως βρεθήκαμε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας.  
Θετική ήταν και η απάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων και για πρώτη φορά είχε 
διαφανεί ότι οδηγούμασταν σε συναινετική ρύθμιση. 
 
 Δυστυχώς, η θετική αυτή εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 
πλειοψηφίας των πολιτικών κομμάτων, τα οποία έκριναν τα μέτρα ως αμελητέα και 
ανεπαρκή και τοποθετήθηκαν δημόσια με χλευαστικούς και απαξιωτικούς 
χαρακτηρισμούς για το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. 
 
 Και ενώ ως Οργάνωση αναμέναμε να συνεχιστεί ο διάλογος με θετικό πνεύμα 
και διάθεση συναίνεσης, πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ την εξαγγελία άλλου 
πακέτου μέτρων για εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών, το οποίο συζητείτο 
ερήμην μας.  Τα μέτρα αυτά στην ουσία εκθεμελίωναν βασικούς όρους εργοδότησης 
και έπλητταν καίρια ζωτικά δικαιώματα των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα.  
Λεπτομέρειες των μέτρων αυτών παρουσιάζονται στις σελ. 24 και 25 της Έκθεσης 
Πεπραγμένων. 
 

Η Οργάνωσή μας ενόψει της κατάστασης αυτής εξέφρασε δημόσια την έντονη 
απογοήτευσή της για το πρωτοφανές γεγονός ότι η Κυβέρνηση ενώ είχε υποβάλει 
στους εργαζόμενους προς υιοθέτηση συγκεκριμένη πρόταση για πρόσθετη 
συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της κρίσης υπαναχώρησε κάτω από την πίεση 
των Πολιτικών Κομμάτων, προβαίνοντας στην εξαγγελία νέου πακέτου μέτρων, που 
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στην ουσία εκθεμελίωναν βασικούς όρους εργοδότησης και έπλητταν καίρια ζωτικά 
δικαιώματα των εργαζομένων. 

 
Η αιφνίδια εγκατάλειψη από την Κυβέρνηση της θεσμοθετημένης διαδικασίας 

του κοινωνικού διαλόγου, με την ταυτόχρονη εμφανή στόχευση Πολιτικών Κομμάτων 
για αναίρεση και υπόσκαψή του, οδήγησε στην άμεση σύγκληση του Γενικού 
Συμβουλίου της Οργάνωσης στις 26/7/2011, που ομόφωνα αποφάσισε την 
πραγματοποίηση έκτακτου Συνεδρίου στις 2/8/2011. 

 
Το Συνέδριο, αφού επαναβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση της Οργάνωσης 

στις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας και αφού 
επεσήμανε την αδήριτη ανάγκη για συλλογική αντιμετώπιση της κρίσης και καθολική 
συνεισφορά, ανέθεσε στο Γενικό Συμβούλιο την εντολή για αποτελεσματικές 
διαβουλεύσεις στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και των θεσμοθετημένων 
διαδικασιών.  
 
 Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αποφάσεων του Συνεδρίου, σε 
συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 4/8/2011 με τις ηγεσίες των 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ-ΠΕΟ-ΠΑΣΥΔΥ, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

ι. Ένταξη των νεοεισερχομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 
διατήρηση του εφάπαξ. 

ιι. Μείωση των αφετηριών των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% για δύο 
χρόνια. 

ιιι. Αύξηση της συνεισφοράς για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξης σε 
χήρα και τέκνα από 0.75% και 1.75% σε 2%. 

ιν. Αποκοπή ποσοστού 3%, ως έκτακτη εισφορά, επί των ακαθάριστων 
απολαβών του προσωπικού για τρία χρόνια ή όσο καιρό χρειασθεί. 

 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελικό στάδιο της προαναφερόμενης συμφωνίας 
συμμετείχε και ο νυν Υπουργός Οικονομικών Κίκης Καζαμίας. 
 
 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Συνέδριο καταδίκασε έντονα τις 
μεθοδευμένες προσπάθειες που καταβάλλονταν για εξαίρεση του πλούτου από 
οποιαδήποτε συνεισφορά με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάθεση πρότασης νόμου για 
διακανονισμό φορολογικών οφειλών πολλών εκατομμυρίων έως και το φορολογικό 
έτος 2008 και επανέλαβε την απαίτηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος για πάταξη 
του εγκληματικού φαινομένου της τεράστιας φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
 
 Το Συνέδριο επεσήμανε ότι τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δε βοηθούν στην 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά αντίθετα την ενθαρρύνουν και τη 
μεγιστοποιούν.  Ανάλογο αρνητικό αντίκτυπο οι ενέργειες αυτές δημιουργούν και στη 
δυνατότητα για είσπραξη των ανείσπρακτων φόρων προς το Κράτος, που σύμφωνα 
με τη Γενική Ελέγκτρια ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων είναι εισπράξιμο. 
 
 Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ανέμενε να εκτιμηθεί η υπεύθυνη στάση του και οι 
θυσίες των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Δυστυχώς τα Πολιτικά 
Κόμματα αμφισβήτησαν τη συμφωνία αυτή και μερίδα πολιτικών αξιωματούχων 
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πρωτοστάτησε σε μια ενορχηστρωμένη πολεμική κατά των συνδικαλιστικών 
ηγεσιών και των δήθεν προνομιούχων του δημοσίου. 
 
 Και ενώ η υποχρέωση του κ. Καζαμία, ως αρμόδιου Υπουργού, ήταν να 
προωθήσει την υπό αναφορά συμφωνία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, 
επεχείρησε ένα νέο κύκλο διαβουλεύσεων με τα πολιτικά κόμματα και τις 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για σύζευξη των δύο συμφωνιών, δηλαδή της 
συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τη συμφωνία 
Κυβέρνησης και Πολιτικών Κομμάτων. 

 
 Παρά ταύτα οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις συνέχισαν τις διαβουλεύσεις τους 
με την Κυβέρνηση με παράλληλες συναντήσεις και με τις πολιτικές ηγεσίες σε μια 
ύστατη προσπάθεια κατάληξης σε συναινετικές ρυθμίσεις που θα έστελλαν θετικό 
μήνυμα στις ξένες αγορές και τους Διεθνείς Οργανισμούς 
 
 Τελικά η Βουλή κατά παράβαση των αρχών του κοινωνικού διαλόγου σε 
συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό ενέκρινε και  επέβαλε δικό της πακέτο 
οικονομικών μέτρων με τα οποία το βάρος αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ ο πλούτος προκλητικά  παραμένει στο απυρόβλητο.  
 
 Αναντίλεκτα το πακέτο μέτρων οικονομικής εξυγίανσης που ψήφισε η Βουλή 
των Αντιπροσώπων με τους Νόμους 112, 113, 114, 115, 116 και 117 του 2011 δεν 
είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου. 
 
  Στη συμφωνία που συνομολογήθηκε στις 4.8.2011 μεταξύ Προέδρου της 
Δημοκρατίας και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων δεν προβλεπόταν η αποκοπή 
οποιουδήποτε ποσού ως συνεισφοράς για το Σχέδιο Σύνταξης Κρατικών 
Υπαλλήλων που παρέχει συντάξεις αφυπηρέτησης και επιζώντων σε μόνιμους 
δημοσίους υπαλλήλους, ούτε και έκτακτη εισφορά προς τη Δημοκρατία, ποσοστού 
των απολαβών ή και της σύνταξης. 
 
  Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι παρά τις ενστάσεις μας για καθορισμό 
οποιουδήποτε ποσοστού συνεισφοράς για το συνταξιοδοτικό, είχαμε αποδεχθεί την 
αποκοπή ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού για τρία 
χρόνια (ή για όσο χρόνο χρειασθεί) για ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, που 
είχαν επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα των τραγικών γεγονότων στη ναυτική βάση 
«Ευάγγελος Φλωράκης».  Πρόσθετα είχαμε αποδεχθεί την αύξηση του ποσοστού 
συνεισφοράς μας στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών από 0.75% σε 2%. 

 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τόσο για το θέμα της αποκοπής ποσοστού 3% 

ως συνεισφοράς για το Σχέδιο Σύνταξης Κρατικών Υπαλλήλων, όσο και για την 
έκτακτη κλιμακωτή εισφορά στη Δημοκρατία έχουν καταχωρηθεί προσφυγές ενώπιο 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 
 Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών και αφού δόθηκε η 
διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν οποιαδήποτε άλλα μέτρα κατά των μισθωτών του 
δημοσίου συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, και η προσωρινή κατακράτηση του 
τιμαρίθμου για την περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012.  Το σχετικό  Πρακτικό 
προσυπέγραψαν ο Υπουργός  Οικονομικών Κίκης Καζαμία και οι Γ.Γ. 
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Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.  Ειδικότερα συμφωνήθηκαν 
τα ακόλουθα: 
 

1. Στους εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
δεν θα τους αποδοθεί το ποσοστό αύξησης του Τιμαρίθμου της 31.12.2011 
ως αποκοπή προς το κράτος για την περίοδο που καλύπτεται από 1/1/2012– 
31/12/2013 δηλ. για 2 χρόνια. 

 
2. Ο Τιμάριθμος θα συνεχίσει να υπολογίζεται και να καταβάλλεται κανονικά από 

την 1/07/2012. 
 

3. Από την 1/1/2014 το συνολικό ύψος του τιμαρίθμου θα καταβάλλεται 
ολόκληρο (θα προστεθεί δηλαδή και αυτό της 1/1/2012). 

 
4. Οι κοινωνικοί εταίροι, κυβέρνηση – εργοδοτικές οργανώσεις και οι πιο πάνω 

συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συμφωνήσει ότι η ΑΤΑ θα συνεχίσει να 
καταβάλλεται κανονικά στον ιδιωτικό τομέα ως μέχρι σήμερα χωρίς 
διαφοροποίηση. 

 
5. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει να μελετήσει και να εισηγηθεί σύντομα τρόπους 

συνεισφοράς του πλούτου και φορολόγησης της πολυτέλειας έτσι που να 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της 
οικονομικής κρίσης. 

 
6. Η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής και ο Υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει ο 
ίδιος προσωπικά να εποπτεύσει την προσπάθεια καταβολής των 
ανείσπρακτων φόρων. 

 
7. Οι δύο πλευρές επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να αρχίσουν συζήτηση 

για τη δικαιότερη κατανομή της ΑΤΑ με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι την 
31/12/2011. 

 
Δυστυχώς η προαναφερόμενη συμφωνία δεν έγινε σεβαστή και ουδέποτε 

εφαρμόστηκε, αφού πρωτίστως αθετήθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, 
ο οποίος και την συνυπέγραψε.  

 
Με αφορμή τις συνεχείς υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους 

διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λήψη 
περαιτέρω μέτρων, οι εργοδοτικοί κύκλοι και η γνωστή μερίδα βουλευτών και άλλων 
οικονομικών παραγόντων που εξυπηρετούσαν τα ίδια συμφέροντα, προέβησαν σε 
νέες ενορχηστρωμένες επιθέσεις ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων στο 
δημόσιο με στόχο να επιφέρουν περαιτέρω συρρίκνωση στα συμφέροντα και 
δικαιώματά τους.   

 
Η ΑΤΑ, ο 13ος μισθός, το εφάπαξ, το δικαίωμα προαγωγής και άλλα 

μισθοδοτικά ωφελήματά μας βρέθηκαν και πάλι στο στόχαστρο των μόνιμων 
πολέμιων της δημοσιοϋπαλληλικής τάξης. 
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Παρά τις επαχθείς μέχρι τούδε για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις και τις 
διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών ότι με αυτές φθάσαμε στο «τέλος του 
τέλους», με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την εξαγγελία του για πρόσθετα 
αντεργατικά μέτρα.  Με τη δικαιολογία ότι «δεν έβγαιναν οι αριθμοί» ο Υπουργός 
Οικονομικών αγνόησε τον κοινωνικό διάλογο και αρκέστηκε στην εξασφάλιση της 
υποστήριξης των Πολιτικών Κομμάτων. 

 
Στη συνέχεια ετοίμασε και κατάθεσε νομοσχέδιο για την παγοποίηση των 

προσαυξήσεων και του τιμαριθμικού επιδόματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για 
τα χρόνια 2012 και 2013. 

 
Επισημαίνεται ότι με τα άδικα και ετεροβαρή αυτά μέτρα η μείωση στα 

εισοδήματα των υπαλλήλων δεν περιορίζεται στα δύο μόνο χρόνια, αλλά συνιστά 
απώλεια δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αφού με την εφαρμογή του οι απώλειες των 
επηρεαζόμενων θα μεταφέρονται για χρόνια και μέχρι να εξαντλήσουν την κορυφή 
της κλίμακάς τους και θα συνεπάγονται μισθοδοτικές μειώσεις και στις προαγωγές 
τους, αλλά ακόμα και στο ύψος των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων τους. 

   
Σε Πανσυνδικαλιστική Σύσκεψη των Οργανώσεων, που πραγματοποιήθηκε 

στις 7.12.2011, αποφασίστηκε ως πρώτο μέτρο αντίδρασης στα νέα αντεργατικά 
μέτρα, η πραγματοποίηση 3ωρης πανεργατικής στάσης εργασίας από τις 9.00π.μ. – 
12.00μ., με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την 
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, μέρα που το νομοθετικό σώμα θα προχωρούσε σε έναρξη της 
συζήτησης του προϋπολογισμού για το έτος 2012.  

 
Με ανακοινώσεις τους οι Οργανώσεις καταδίκασαν τη νεοφανή τακτική των 

πολιτικών κομμάτων και της Κυβέρνησης στη διαχείριση των εργασιακών 
πραγμάτων με αυθαίρετη κατάργηση δικαιωμάτων των εργαζομένων.  Το μέτρο της 
τρίωρης στάσης εργασίας είχε αποφασιστεί ως πρώτο μέτρο αντίδρασης στις 
κυοφορούμενες αντεργατικές διαδικασίες και ως προειδοποίηση ότι οι 
κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν αν συνεχιστεί η ίδια τακτική συνεργασίας πολιτικών 
δυνάμεων και Κυβέρνησης, που στόχο έχει να επωμισθούν εξ ολοκλήρου το βάρος 
της οικονομικής κρίσης οι εργαζόμενοι με πρώτους τους υπαλλήλους του δημόσιου 
τομέα. 

 
Πριν από την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη είχαν πραγματοποιηθεί έκτακτες 

συσκέψεις της Κεντρικής Γραμματείας, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού 
Συμβουλίου της Οργάνωσής μας, το οποίο ήταν διευρυμένο με τη συμμετοχή και 
των αξιωματούχων των Επαγγελματικών Κλάδων.  Τα συλλογικά Σώματα της 
Συντεχνίας ενέκριναν τη λήψη μέτρων σε συνεργασία με το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό 
Κίνημα. 

 
Στην πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση ήταν καθολική η συμμετοχή των μελών 

της Οργάνωσής μας.  Στη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή συμμετείχαν οι 
συνάδελφοι της Λευκωσίας και της Λάρνακας, ενώ σε τοπικό επίπεδο οργανώθηκαν 
απεργιακές κινητοποιήσεις από τα Επαρχιακά Τμήματα Λεμεσού, Αμμοχώστου και 
Πάφου. 
 

Μετά την τρίωρη πανεργατική στάση εργασίας και ενόψει των διαφαινόμενων 
τάσεων και της πληροφόρησης που είχαμε ως Οργάνωση ότι Κυβέρνηση και Βουλή 
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δεν είχαν καμιά πρόθεση να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση των 
προωθούμενων αντεργατικών μέτρων, η ηγεσία της Οργάνωσης αποφάσισε τη 
σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου για κλιμάκωση των μέτρων αντίδρασης. 

 
Το έκτακτο Συνέδριο των αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ, που 

πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 στο ξενοδοχείο «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», μετά 
από ενημέρωση για την πρόθεση Κυβέρνησης και Βουλής να προχωρήσουν στην 
έγκριση των μέτρων που αποφασίστηκαν με τα Πολιτικά Κόμματα, καθώς και 
προτάσεων που θα κατατίθεντο από αυτά, αποφάσισε τα ακόλουθα μέτρα 
αντίδρασης: 

 

 4ωρη στάση εργασίας την ίδια μέρα και αποχή από οποιαδήποτε υπερωριακή 
απασχόληση.  Εξαιρέθηκαν της στάσης εργασίας τα Νοσοκομεία και τα 
Αεροδρόμια. 

 12ωρη παναπεργία την επόμενη μέρα και αποχή από οποιαδήποτε 
υπερωριακή απασχόληση. 

 
Το Συνέδριο κάλεσε, επίσης, όλους τους συναδέλφους να απέχουν από 

οποιαδήποτε εργασία σε σχέση με τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου. 
 
Στο πλαίσιο της απόφασης του έκτακτου Συνεδρίου, το απόγευμα της ίδιας 

ημέρας πραγματοποιήθηκε νέα μαζική πανυπαλληλική συγκέντρωση έξω από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, με μήνυμα και ύστατη έκκληση για διάλογο. 

 
Σε επαφές μας με τα πολιτικά Κόμματα, ακόμα και στο πλαίσιο της νέας 

κινητοποίησης, ζητήσαμε την απόσυρση του άδικου μέτρου της παγοποίησης των 
προσαυξήσεων, με αντιστάθμισμα της απώλειας με αύξηση της έκτακτης 
κλιμακωτής εισφοράς, αλλά και πάλιν τα δικαιολογημένα και τεκμηριωμένα 
επιχειρήματά μας αγνοήθηκαν.  Τελικά η Βουλή, χωρίς την παρουσία του 
υπαλληλικού προσωπικού του Νομοθετικού Σώματος, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 
προχώρησε στην ψήφιση των προϋπολογισμών και των προαποφασισθέντων 
μέτρων της σύσκεψης του Προεδρικού, καθώς και σειράς τροπολογιών που 
κατατέθηκαν από βουλευτές και πολιτικά Κόμματα.  Λεπτομέρειες των μέτρων 
αυτών παρουσιάζονται στη σελ. 33 της Έκθεσης Πεπραγμένων. 
 

Από τις εγκριθείσες τροπολογίες αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα αρνητικές 
συνέπειες είχε η διάταξη της σημείωσης 35 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 
2012, Αρ. Νόμου 53(ΙΙ)/2011, που επιφέρει μείωση του ύψους της αποζημίωσης για 
υπερωριακή εργασία.  Λεπτομέρειες της υπό αναφορά πρόνοιας εμφαίνονται στις 
σελ. 33 και 34 της Έκθεσης Πεπραγμένων. 

   
Σημειώνουμε ότι για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκαν έκτακτη συνεδρία της 

ΜΕΠ στις 16.1.2012 και δύο συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού της Βουλής στις 23 και 30.1.2012, στην παρουσία εκπροσώπων 
του Υπουργείου Οικονομικών και της Οργάνωσής μας και αναμένεται ότι το όλο 
θέμα θα τύχει ευνοϊκής αντίκρυσης. 

 
Σε σχέση με τα επιδόματα σημειώνουμε ότι η Βουλή έχει δεσμεύσει σειρά 

επιδομάτων, για τα οποία απαιτείται η εκ των προτέρων ενημέρωση της Επιτροπής 
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Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της, 
προτού διενεργηθεί η οποιαδήποτε δαπάνη. 

 
 Για το θέμα των επιδομάτων αναφέρουμε πρόσθετα ότι ο Υπουργός 
Οικονομικών με επιστολή του ημερ. 11.1.2012 προς τους αρχηγούς των 
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, διαβίβασε έγγραφο με το σύνολο των επιδομάτων 
που καταβάλλονται σε αξιωματούχους και προσωπικό στην κρατική υπηρεσία τόσο 
για το μόνιμο όσο και το ωρομίσθιο προσωπικό, με στόχο την επανεξέταση και τον 
εκσυγχρονισμό τους.  Το σχετικό έγγραφο επιδόθηκε στους Γενικούς Γραμματείς 
των Συντεχνιών ΣΕΚ - ΠΕΟ - ΠΑΣΥΔΥ από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών, χωρίς να τύχει οποιασδήποτε συζήτησης. 
 
 Για το θέμα η Οργάνωσή μας απέστειλε στις 6 Φεβρουαρίου 2012 επιστολή, 
με την οποία έχει εκφράσει την έντονη απαρέσκειά της γιατί τα θέματα αυτά 
συνιστούν συμφωνημένους όρους εργοδότησης, γι’ αυτό και οι διεξαγόμενες 
συζητήσεις με τα Πολιτικά Κόμματα πραγματοποιούνται έξω από τα πλαίσια του 
κοινωνικού διαλόγου και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της Μικτής Επιτροπής 
Προσωπικού και χωρίς να προηγηθούν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις για να 
ακουστούν οι θέσεις της Επίσημης και της Συνδικαλιστικής Πλευράς. 
 
 Οι τελευταίες δυναμικές κινητοποιήσεις μας δυστυχώς δεν παρουσιάστηκαν 
από την πλειοψηφία των Μ.Μ.Ε. στη βάση των πραγματικών τους αιτίων και 
στόχων.  Εκφράζοντας την απόλυτα δικαιολογημένη πικρία του 
δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, το έκτακτο συνέδριο σε μια εκδήλωση της 
διαμαρτυρίας του για τα κυοφορούμενα και για τα όσα επαχθή επρόκειτο ερήμην μας 
να μας επιβληθούν προχώρησε σε κλιμάκωση των μέτρων, ενώ αποφάσισε να 
καλέσει τα μέλη του να απόσχουν από εργασία για τη διεξαγωγή των δημοτικών 
εκλογών της 18ης Δεκεμβρίου.  Τονίστηκε ότι η αποχή κατ’ ουδένα λόγο στόχευε 
στην ακύρωση των εκλογών.  Απλώς οι δημόσιοι υπάλληλοι με την απουσία τους 
από τη διαδικασία θα υπογράμμιζαν την πικρία και απογοήτευσή τους για τα μέτρα 
και τις μεθόδους προώθησής τους. 
 
 Η ΠΑΣΥΔΥ, το πρωί της Παρασκευής 16.12.2011, σε μεγάλη συγκέντρωση 
συναδέλφων που είχαν επιλεγεί ως προεδρεύοντες, μετά από έντονο 
προβληματισμό και σε μια κίνηση ευθύνης, κάλεσε τα μέλη της να συμμετάσχουν 
στην εκλογική διαδικασία.  Στη λήψη απόφασης καθοριστική ήταν η εκτίμηση ότι η 
μη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων από τη διαδικασία των εκλογών θα 
δημιουργούσε μεγάλες δυσχέρειες στην ομαλή διεξαγωγή τους.  Η απόφαση της 
Οργάνωσής μας εκτιμήθηκε από τις πολιτικές δυνάμεις και δημόσια ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων εξέφρασαν ευχαριστίες για την 
ενέργεια της ΠΑΣΥΔΥ, η οποία άλλωστε ανέκαθεν υπήρξε φρουρός και υπηρέτης 
των θεσμών στον τόπο μας. 
 
 Δυστυχώς, η θετική αυτή εξέλιξη δεν χαιρετίστηκε από όλους και τούτο γιατί 
ορισμένοι θεώρησαν ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν 
τις επιθέσεις τους κατά της ΠΑΣΥΔΥ και των δημοσίων υπαλλήλων. 
 

Στους πρόδηλους στόχους τους η Οργάνωσή μας απαντά ότι δε θα αποστεί 
από την πάγια θέση της για προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
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μελών της και γενικότερα την προώθηση των κοινών συμφερόντων όλων των 
εργαζομένων σε συνεργασία με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα.  

 
 Έρχομαι τώρα στο θέμα της στοχοποίησης του δημοσίου για τις συνεχείς 
υποβαθμίσεις. 
 

Εκπρόσωποι των εργοδοτικών Οργανώσεων, μερίδα βουλευτών, αλλά και 
μερίδα δημοσιογράφων συστηματικά και μεθοδευμένα στοχοποιούσαν το δημόσιο 
τομέα για τις αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας από τους 
διεθνείς οίκους αξιολόγησης.  Αποτέλεσμα της συλλογικής αυτής εκστρατείας είναι 
ότι σε μεγάλο βαθμό είχε πειστεί η κοινή γνώμη ότι για τα οικονομικά μας 
προβλήματα ευθύνεται ο δημόσιος τομέας.  Εν ολίγοις οι πάντες είχαν πειστεί ότι για 
να μη γίνουμε Ελλάδα και για να αποφύγουμε το Μηχανισμό Στήριξης θα έπρεπε 
άμεσα να μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου, να καταργηθεί 
σημαντικός αριθμού θέσεων στο δημόσιο και να περιοριστεί η σπατάλη.   
 

Πήραμε λοιπόν τα μέτρα που επίμονα ζητούσαν ειδήμονες και μη.  Πήραμε 
και τα εύσημα του Όλι Ρεν, αλλά δυστυχώς στη συνέχεια είχαμε ανώμαλη 
προσγείωση, γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για συνέχιση του 
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. 
 
 Απαντώντας σε θέσεις και εισηγήσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 
για την κυπριακή οικονομία, ο ελλαδίτης δημοσιογράφος Γιώργος Δελαστίκ με άρθρο 
του στο «ΕΘΝΟΣ» της 22.7.2011 τόνισε ότι «δεν είναι το πρόβλημα της Κύπρου οι 
μισθοί του δημοσίου, οι συντάξεις ή οι κοινωνικές παροχές.  Αλλού βρίσκεται η 
αχίλλειος πτέρνα της κυπριακής οικονομίας και οι ισχυρισμοί του κεντρικού 
τραπεζίτη του νησιού επιχειρούν έναν οικονομικοπολιτικό αντιπερισπασμό.  Στις 
συνθήκες της διευρυνόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι ακριβώς ο τραπεζικός 
τομέας της Κύπρου, αυτός δηλαδή που συνετέλεσε τα μέγιστα κατά την τελευταία 
εικοσαετία στην ευημερία των Κυπρίων, το εξαιρετικά αδύνατο σημείο της κυπριακής 
οικονομίας.  Για να το πούμε χωρίς περιστροφές: ο κυπριακός τραπεζικός τομέας 
είναι τόσο μεγάλος σε σύγκριση με την οικονομία του νησιού, ώστε αν πέσει σε 
κρίση, το κυπριακό κράτος δεν έχει τη δύναμη να τον σώσει!».  Επεσήμανε ακόμη 
ότι «οι κυπριακές τράπεζες έχουν στην κατοχή τους ελληνικά κρατικά και τραπεζικά 
ομόλογα ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ».  Και συνεχίζει: «αν όντως ισχύει αυτό 
το ποσό, αντιστοιχεί στο 37% του ΑΕΠ της Κύπρου.  Σε απλά ελληνικά αυτό 
σημαίνει ότι, αν επέλθει «κούρεμα» των ελληνικών κρατικών ομολόγων, οι ζημιές 
των κυπριακών τραπεζών θα είναι πολύ σημαντικές, ίσως δυσβάστακτες». 
 
 Παρόμοιες θέσεις έστω και με καθυστέρηση διατηρεί και ο τέως υπουργός 
Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης.  Ο κ. Σταυράκης σε πρόσφατη συνέντευξή 
του, μεταξύ άλλων, σημείωσε τα ακόλουθα: «Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, 
δεν έγινε κατορθωτό να αναδείξουμε την πραγματική διάσταση αυτού του μεγάλου 
προβλήματος.  Πολλά πολιτικά κόμματα επιμελώς αρνούνταν να ασχοληθούν με το 
θέμα με το σκεπτικό ή και με την πρόφαση ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε επέμβαση 
στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.  Αντίθετα, υπήρχε καθημερινή 
ενασχόληση για όλα τα άλλα θέματα της οικονομίας πολλά από τα οποία ήταν πολύ 
μικρότερης σημασίας.  Υπήρξε δυστυχώς ένας μερικός αποπροσανατολισμός, ο 
οποίος εμπόδισε τη σωστή αξιολόγηση και αντιμετώπιση του τεράστιου 
αυτού προβλήματος». 



 

 

11 

11 

    
Ενδιαφέροντα είναι και τα άρθρα του συν. Πανίκου Πούρου, τα οποία έχουν 

δημοσιευτεί στο «Δημόσιο Υπάλληλο», το πρώτο κάτω από τον τίτλο «Η κυπριακή 
οικονομία» και το δεύτερο κάτω από τον τίτλο «Πήραμε μέτρα λιτότητας, γιατί μας 
υποβαθμίζουν;».  Εύλογα τα ερωτήματα που θέτει στα προαναφερθέντα άρθρα του.  
Τέλος εύλογο και το ερώτημα γιατί μετά από τόσες υποβαθμίσεις δεν έχουμε συρθεί 
στο Μηχανισμό Στήριξης όπως με βεβαιότητα πρόβλεπαν οι κατήγοροι μας για να 
αιτιολογήσουν τις επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. 
 
 Οι απαντήσεις στα εγειρόμενα ερωτήματα είναι απλές και στόχος πρόδηλος.  
Τα σοβαρά προβλήματα του τραπεζικού τομέα σκόπιμα εσυγκαλύπτοντο και 
επαρασιωπούντο για να αξιοποιηθούν πρώτα οι αρνητικές εξελίξεις της κρίσης, έτσι 
ώστε με εξουδετέρωση του κοινωνικού διαλόγου να μειωθούν απολαβές και 
δικαιώματα πρώτα στο δημόσιο και μετά στον ιδιωτικό τομέα. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
 Από το βήμα του 49ου Συνεδρίου διακηρύττουμε ότι οι πιο πάνω μεθοδεύσεις 
δεν πρόκειται να γίνουν από την Οργάνωσή μας αποδεκτές.  Εμείς δεν πρόκειται να 
αποστούμε από τις πάγιες θέσεις μας για περιφρούρηση των αρχών του κοινωνικού 
διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας για την προάσπιση και κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των μελών μας και γενικότερα της προώθησης των κοινών 
συμφερόντων όλων των εργαζομένων. 
 

Στο σημείο αυτό κλείνω την εισηγητική μου ομιλία καλώντας όλους του 
συναδέλφους Συνέδρους σε μονολιθική ενότητα και εγρήγορση για τη διασφάλιση 
του προαναφερόμενου στόχου εύχομαι στις εργασίες του Συνεδρίου μας κάθε 
επιτυχία. 
 
 
Σας ευχαριστώ. 
 
 
 


