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Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 51ο Ετήσιο της Οργάνωσής μας και
εκφράζω τη βαθιά μας ικανοποίηση για τη θετική σας ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας
να παραστείτε στην κήρυξη των εργασιών του και να μιλήσετε στους Συνέδρους.
Η εδώ παρουσία σας, παρά το βεβαρημένο σας πρόγραμμα, υποδηλώνει το
υψηλό και αδιάπτωτο ενδιαφέρον σας για τα προβλήματα της δημόσιας υπηρεσίας και
επιμαρτυρεί την εκτίμησή σας για το έργο που οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτελούν.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων, σε καίριους
τομείς της λειτουργίας του Κράτους, διεδραμάτισαν από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας ρόλο καθοριστικό για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Από τη δράση των
δημοσίων υπαλλήλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία των κυβερνητικών
σχεδιασμών και η υλοποίηση των προγραμματισμών για την αποτελεσματική λειτουργία
του κράτους και την εν γένει εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Και είναι πιστεύω δίκαιο να επισημάνουμε πως ο δημόσιος τομέας, παρά τις
όποιες εγγενείς λειτουργικές αδυναμίες του, επενήργησε πρωταγωνιστικά και καταλυτικά,
σε καίριους σταθμούς της σύγχρονης ιστορίας μας. Αναφέρομαι, Κύριε Πρόεδρε,
ιδιαίτερα στα δίσεκτα χρόνια της Τούρκικης εισβολής το 1974, που η δημόσια υπηρεσία
συνέβαλε τα μέγιστα στη περιφρούρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγήθηκε της
ευρύτερης προσπάθειας ολόκληρου του λαού για οικονομική και κοινωνική
ανασυγκρότηση.
Εξίσου σημαντική και καθοριστική υπήρξε η συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας
στην επίτευξη των μεγάλων στρατηγικών του κράτους, για ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ευρωζώνη, αλλά και στην ανάληψη και επιτυχή διεκπεραίωση της
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Ομολογουμένως, οι συνάδελφοι κρατικοί λειτουργοί που ενεπλάκησαν στις
προαναφερόμενες διεργασίες, εργάστηκαν σκληρά και αποτελεσματικά και το έργο τους
δικαίως επαινέθηκε από τους αρμοδίους, τόσο στο εθνικό μας επίπεδο, όσο και στο
κοινοτικό.
Σήμερα, μέσα στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της διεθνούς οικονομικής
κρίσης που η ιδιαίτερη μας πατρίδα για τρίτη χρονιά βιώνει, από το βήμα του 51ου
Συνεδρίου διακηρύττουμε την ετοιμότητα της Οργάνωσής μας να συνεργαστεί στενά με
την Κυβέρνηση, για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας
και του επιτελικού ρόλου του δημόσιου τομέα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις
αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις του. Προς την κατεύθυνση αυτή, Κύριε Πρόεδρε,
εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις θα προωθηθούν στο πλαίσιο του
κοινωνικού διαλόγου και των θεσμοθετημένων διαδικασιών της Μικτής Επιτροπής
Προσωπικού.
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Στα ίδια πιο πάνω πλαίσια διακηρύττουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως οι
λειτουργοί που υλοποιούν τις κυβερνητικές αποφάσεις θα ανταποκριθούν πλήρως στις
πολύμορφες και ιδιάζουσες υποχρεώσεις τους και αναμένουμε ότι οι φορείς της εξουσίας
θα συμβάλουν στη ρύθμιση προβλημάτων που παρακωλύουν την απρόσκοπτη και
αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους.
Κύριε Πρόεδρε,
Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται και φέτος σε μια περίοδο που συνεχίζει να είναι
κρίσιμη για τον τόπο μας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε πλήρη συναίσθηση της
σοβαρότητας και των δυσκολιών που η πατρίδα μας διέρχεται. Πέραν των οδυνηρών
συνεπειών που επεσώρευσε στον τόπο η διεθνής οικονομική κρίση, το πολιτικό μας
πρόβλημα συνεχίζει να παραμένει άλυτο για σαράντα σχεδόν χρόνια.
Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τις πολυδιάστατες ενεργοποιήσεις σας, με
στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης που θα μας επιτρέψει να
αφοσιωθούμε απερίσπαστοι στο έργο της ανάπτυξης και της προόδου.
Δυστυχώς, όπως και σεις ο ίδιος πρόσφατα έχετε δημοσιοποιήσει, η μέχρι σήμερα
πορεία των πραγμάτων δεν μας παρέχει δείγματα γραφής για την καλή θέληση της άλλης
πλευράς, ώστε να μπορούν να γίνουν αισιόδοξες προβλέψεις. Όμως, παρά τις όποιες
δυσκολίες και αντιξοότητες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, μαζί με ολόκληρο το λαό
παραμένουμε συστρατευμένοι στον αγώνα για μια λειτουργική και βιώσιμη λύση, που θα
τερματίζει τη διαίρεση και θα επανενώνει την πατρίδα μας, προς όφελος του συνόλου του
λαού μας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, διακηρύττουμε ότι είμαστε ολόψυχα ταγμένοι, έχοντας
πλήρη επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών μας.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι στο 51ο Συνέδριό
μας και σας καλώ στο βήμα για να απευθύνετε την ομιλία σας προς τους Συνέδρους.

