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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

Έναρξη των εργασιών του 57ου Συνεδρίου 

από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ συν. Αντώνη Κουτσούλλη 

Ξενοδοχείο HILTON NICOSIA 

 

Συνάδελφοι Σύνεδροι, 

 

 Το φετινό Συνέδριο πραγματοποιείται ετεροχρονισμένα και ύστερα από 

αλλεπάλληλες αναβολές λόγω της ανείπωτης πανδημίας του κορωνοϊού και είναι ευτυχής η 

συγκυρία γιατί μας δίδεται σήμερα η δυνατότητα να το υλοποιήσουμε.  Ευχόμενος να 

είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας, θα αναφέρω ότι o χρόνος που καθόρισε το Γενικό μας 

Συμβούλιο για τη σύγκληση του Συνεδρίου, έχει ήδη παρέλθει και η απαιτούμενη 

πλειοψηφία για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου έχει διασφαλιστεί, γι’ αυτό και 

κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του. 

 

 Σας καλωσορίζω στο 57ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το κυρίαρχο Σώμα της 

Οργάνωσής μας.  Στα πλαίσια των εργασιών μας, θα ανασκοπήσουμε τη δράση μας στο 

χρόνο που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο και θα αποφασίσουμε τις 

μελλοντικές μας ενέργειες και τους περαιτέρω χειρισμούς. 

 

 Τις εργασίες μας προκαθορίζει το υλικό που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και ο 

κατάλογος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Το θεματολόγιο που έχουμε μπροστά μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των 

προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη μας και τη Δημόσια Υπηρεσία γενικότερα.  Στα 

θέματα αυτά μέσα από ελεύθερο και δημιουργικό διάλογο θα διαμορφώσουμε 

καθοδηγητική γραμμή προς το Γενικό Συμβούλιο για την παραπέρα πορεία μας. 

 

 Για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών και την κατάληξή τους στα καλύτερα 

δυνατά συμπεράσματα και τις πιο ορθές αποφάσεις έχουμε πυξίδα και οδηγό τις 

διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Οργάνωσής μας, μαζί με τις εμπειρίες από 
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τη μακρόχρονη 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 μελέτη και προώθηση των προβλημάτων 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.  Ταυτόχρονα, όμως, με 

υπευθυνότητα συνεκτιμούμε και τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες και το καθήκον μας 

προς το κοινωνικό σύνολο. 

 

 Σ’ αυτά τα πλαίσια, καλούμαστε όλοι να εργαστούμε με νηφαλιότητα και ωριμότητα, 

με τη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούμε και πάλι σε αποτελέσματα που θα προωθήσουν τα 

θέματά μας στις ορθότερες υπό τις περιστάσεις ρυθμίσεις. 

  

Συνάδελφοι Σύνεδροι, 

 

 Οι δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε οι λειτουργοί της κρατικής μηχανής που εξυπηρετεί 

το λαό και τον τόπο και από την αποτελεσματικότητα και την επάρκειά μας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό και η πρόοδος όλων.  Έχουμε στο ενεργητικό μας την καταγραφή και 

αναγνώριση διαχρονικά της επιτυχούς διεκπεραίωσης του έργου μας, τόσο σε κομβικά 

σημεία της σύγχρονης ιστορίας μας, όσο και πολύ πρόσφατα όταν ο δημόσιος τομέας 

υπήρξε πρωτοστάτης στην αναχαίτιση της ανείπωτης πανδημίας του κορωνοϊού, 

αναδεικνύοντας το θεμελιακό ρόλο της δημόσιας υπηρεσίας στην αντιμετώπιση κρίσεων και 

συνθηκών έκτακτης ανάγκης.  Δικαιούμαστε λοιπόν να απαιτούμε και ικανοποίηση των 

δικών μας αιτημάτων, αλλά και απαλλαγή της υπηρεσίας από προβλήματα που την 

ταλανίζουν και την ταλαιπωρούν. 

 

 Με πλήρη επίγνωση των θεμελιακών αυτών παραμέτρων, καλώ όλους να 

προχωρήσουμε με τις εργασίες μας για τη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων στα υπό 

συζήτηση θέματα, που θα αναβαθμίσουν τη δράση μας και τη θέση της Οργάνωσής μας 

και θα επιφέρουν προοπτικά ικανοποιητικές ρυθμίσεις στις διεκδικήσεις των μελών μας. 

 

 Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς όλους να επικεντρωθούμε στην ουσία των 

υπό συζήτηση θεμάτων και να αποφύγουμε πιθανές και αχρείαστες επαναλήψεις 
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πρόδηλων λεπτομερειών, ώστε να καλύψουμε λόγω και των ιδιαζουσών συνθηκών έγκαιρα 

και ισοζυγισμένα όλα τα θέματα που έχουμε μπροστά μας. 

 

 Προτού ολοκληρώσω την ομιλία μου, θα αναφέρω ότι κατά τη δεύτερη μέρα των 

εργασιών του Συνεδρίου θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες στο Αμφιθέατρο της Οργάνωσής μας 

για την ανάδειξη Γενικού Γραμματέα μέσα από ελεύθερες διαδικασίες και στη βάση των 

σχετικών προνοιών του Καταστατικού. 

 

 Καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε το αναγκαίο αίσθημα ευθύνης για την ομαλή 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, διατηρώντας τη συνοχή και την ενότητα της Οργάνωσής μας 

αλώβητη.  Με πλήρη σεβασμό στο όποιο αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα των εκλογών θα 

πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι και αδιαίρετοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την 

εξυπηρέτηση των στόχων μας και των σκοπών που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε. 

 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας. 

 

Σας ευχαριστώ. 


