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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 

Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Αντώνη Κουτσούλλη 
στο 52ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ, Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 
 
 

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
 
 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 52ο Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσής μας 
και εκφράζω τη βαθιά μας ικανοποίηση για την τιμή να παραστείτε στο εναρκτήριο μέρος 
των εργασιών του και να απευθύνετε ομιλία προς τους Συνέδρους. 
 
 Η παρουσία σας στο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ, παρά τις 
πολλαπλές ευθύνες και υποχρεώσεις σας, διερμηνεύεται ως αναγνώριση του θεμελιακού 
και ιδιάζοντα ρόλου της δημόσιας υπηρεσίας και των λειτουργών που τη στελεχώνουν, 
στην επιτυχή υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων και σχεδιασμών, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες δύσκολες και αντίξοες, όπως αυτές που σήμερα διέρχεται ο τόπος. 
 
 Ξεχωριστή τιμή αποτελεί για την Οργάνωσή μας και η εδώ παρουσία του 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος ευγενώς έχει ανταποκριθεί στην 
πρόσκλησή μας να παραστεί στο 52ο Συνέδριο και να απευθύνει χαιρετισμό.  Τα 
αισθήματα ικανοποίησης μας επιτείνονται επίσης με την παρουσία στις εργασίες του 
Συνεδρίου μας του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρωνα Νικολάτου, που τον 
ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, διασφαλίζοντας έτσι την 
εκπροσώπηση στο Συνέδριό μας της Εκτελεστικής, της Νομοθετικής και της Δικαστικής 
Εξουσίας, στο ανώτατο επίπεδο. 
 
 Χαιρετίζω επίσης την εδώ παρουσία του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου 
Οικονομικών και Προέδρου της ΜΕΠ κ. Χρίστου Πατσαλίδη. 
 
 Ιδιαίτερη μνεία οφείλω επίσης στην εδώ παρουσία των πρώην Προέδρων της 
Οργάνωσής μας συναδέλφων Τάσου Παπαναστασίου, Νίκου Παναγιώτου, Ανδρέα 
Παπαπολυβίου, Ανδρέα Αντωνίου και Ανδρέα Χριστοδούλου (καθώς και του πρώην Αν. 
Γενικού Γραμματέα συν. Γιώργου Φλουρέντζου).  Εκφράζω καθηκόντως σε όλους μαζί, 
αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, τις θερμές ευχαριστίες μας για τους αγώνες τους για τη 
βελτίωση και περιφρούρηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών μας, 
αλλά και για την αξιόλογη συμβολή τους στην καθιέρωση της ΠΑΣΥΔΥ ως μιας 
καταξιωμένης και υπεύθυνης συνδικαλιστικής έπαλξης με ρόλο καθοριστικό στα ευρύτερα 
κοινωνικο- οικονομικά δρώμενα του τόπου. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο θεμελιακός ρόλος της 
δημόσιας υπηρεσίας σε καίριους τομείς της λειτουργίας του Κράτους συνιστά 
διαπιστωμένη πραγματικότητα. 
 
 Και είναι πιστεύω δίκαιο να επισημάνουμε πως ο δημόσιος τομέας, παρά τις 
όποιες εγγενείς αδυναμίες του, επενήργησε πρωταγωνιστικά και καταλυτικά, σε κομβικά 
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σημεία της σύγχρονης ιστορίας μας.  Ενδεικτικά, αναφέρομαι, Κύριε Πρόεδρε, στα 
δίσεκτα χρόνια της Τούρκικης εισβολής το 1974, που η δημόσια υπηρεσία συνέβαλε τα 
μέγιστα στην περιφρούρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγήθηκε της ευρύτερης 
προσπάθειας ολόκληρου του λαού για οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση. 
 
 Αναντίλεκτα, 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 τέταρτη χρονιά βιώνει, από το βήμα του 52ου 
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 και στη βάση των αρχών της νομιμότητας και των συνταγματικών επιταγών. 
 
 Στα ίδια πιο πάνω πλαίσια, σας βεβαιώνουμε, 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. 
 
 Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να επανατονίσω την καθολική διαπίστωση 
που υπήρξε πρώτιστα θέση της Οργάνωσής μας, ότι η χώρα μας βρέθηκε σε δεινή 
οικονομική θέση και ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία, λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων 
στο τραπεζικό και το εν γένει χρηματοπιστωτικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της 
κακοδιαχείρισης από μέρους των διοικήσεών τους, καθώς και των σοβαρότατων 
ελλείψεων και παραλείψεων από τα αρμόδια εποπτικά όργανα και να επαναλάβω την 
παλλαϊκή απαίτηση όπως επισπευσθούν οι νενομισμένες έρευνες και αποδοθούν οι 
νενομισμένες ευθύνες στους πραγματικούς ενόχους, για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου 
αίσθημα του λαού. 
 
 Από το βήμα του σημερινού συνεδρίου δεν μπορούμε να μην επαναλάβουμε την 
έντονη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι οι συνέπειες της ανείπωτης οικονομικής 
κρίσης, για την οποία όπως προαναφέρθηκε άλλοι είναι οι πραγματικοί υπαίτιοι, 
φορτώθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εργαζόμενους και ειδικότερα στους μισθωτούς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρά τις πάγια διακηρυγμένες θέσεις μας ότι τα 
οποιαδήποτε μέτρα ήθελαν κριθεί αναγκαία θα έπρεπε να είχαν προωθηθεί με σεβασμό 
στον κοινωνικό διάλογο και στη βάση της αρχής της καθολικής συμμετοχής, σύμφωνα και 
με τα όσα ρητά προνοούν οι συνταγματικές επιταγές. 
 

Θα ήθελα κ. Πρόεδρε στο σημείο αυτό να εκφράσω για ακόμη μια φορά την 
ευαρέσκεια μας για την παραχώρηση του χώρου του παλαιού κυβερνητικού 



3 

 

τυπογραφείου στην Οργάνωση μας που είχατε εξαγγείλει στο περσινό μας Συνέδριο και 
να σας πληροφορήσω ότι οι εργασίες αναπαλαίωσης και μετατροπής του χώρου σε 
Πρότυπο Νηπιαγωγείο προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Το Έργο, το κόστος του οποίου 
θα ξεπεράσει το 1,5 εκ. Ευρώ, είμαστε σίγουροι ότι θα αναδειχθεί ως ένα στολίδι της 
Λευκωσίας και το Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσει η λειτουργία του εξυπηρετώντας 
περίπου 150 παιδιά Δημοσίων Υπαλλήλων, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια της 
οργάνωσης μας για συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των 
συναδέλφων. Θα είναι χαρά μας κε Πρόεδρε εάν αποδεχτείτε να τελέσετε τα εγκαίνια του 
πρωτοποριακού αυτού Έργου της ΠΑΣΥΔΥ, μετά την συμπλήρωση των 
κατασκευαστικών εργασιών.     
 
 Με αυτές τις σκέψεις, Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι στο 52ο Ετήσιο 
Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ και σας καλώ στο βήμα, για να απευθύνετε την ομιλία σας προς 
τους Συνέδρους, αναμένοντας με ζωηρό ενδιαφέρον τις δικές σας θέσεις και 
επισημάνσεις. 
 
 
 


