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35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΔΥ 

Εναρκτήρια ομιλία από τον Πρόεδρο ΠΑΣΥΔΥ 

 

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

 

 Σας καλωσορίζω στο Ετήσιο Συνέδριο της Οργάνωσής μας και σας ευχαριστώ γιατί, παρά το 

ομολογουμένως πολύ βεβαρυμμένο πρόγραμμά σας, έχετε ανταποκριθεί στην πρόσκληση μας.  

Εκφράζουμε βαθιά εκτίμηση για τη συμμετοχή σας στην επίσημη έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου 

των Αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ, του κυρίαρχου σώματος της Οργάνωσής μας.  Η παρουσία σας 

περιποιεί τιμή όχι μόνο στους συνέδρους, αλλά και στο σύνολο των μελών μας. 

 

 Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψετε μου να καλωσορίσω επίσης και τους άλλους εκλεκτούς μας 

προσκεκλημένους, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Αρχηγούς ή εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, 

τους Υπουργούς, τους κρατικούς αξιωματούχους, τους εκπροσώπους των επαγγελματικών 

Οργανώσεων και ιδιαίτερα τους συναδέλφους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών Οργανώσεων του 

τόπου μας.  Χαιρετίζουμε την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε θερμά και για τη δική τους 

ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.  Την ερμηνεύουμε ως έκφραση εκτίμησης προς την Οργάνωσή 

μας και το έργο που οι δημόσιοι υπάλληλοι και η Οργάνωσή τους επιτελούν. 

 

 Ξεχωριστή αναφορά οφείλω να κάμω στην  παρουσία αντιπροσωπείας Ελλήνων 

συνδικαλιστών, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της αδελφής Οργάνωσής των Δημοσίων 

Υπαλλήλων Ελλάδας ΑΔΕΔΥ φίλο Ηλία Βρεττάκο.  Μαρτυρεί η συμμετοχή τους στο Συνέδριό μας 

τους άρρηκτους δεσμούς και τις στενότατες σχέσεις μεταξύ των δυο Οργανώσεών μας που 

εδράζονται πρώτιστα σε λόγους εθνικούς, αλλά και στην ταυτότητα επαγγελματικών συμφερόντων. 
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 ΑΔΕΔΥ και ΠΑΣΥΔΥ είναι ιστορικά δεσμευμένες στην αδιάπτωτη προσπάθεια αναβάθμισης 

σχέσεων και συνεργασίας στο εθνικό αλλά και το διεθνές επίπεδο για προαγωγή των συμφερόντων 

των μελών τους και του έθνους γενικότερα. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

 Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πλήρη συναίσθηση των κρίσιμων καιρών που διέρχεται η 

πατρίδα μας τις μέρες αυτές.  Ίσως είναι κοινοτοπία να το αναφέρω, αλλά είναι βέβαιο ότι από τις 

εξελίξεις του άμεσου μέλλοντος θα εξαρτηθεί η ίδια η εθνική και φυσική μας επιβίωση στη γη των 

πατέρων μας. 

 

 Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τους δικούς σας αγώνες επικεφαλής του λαού μας 

για διασφάλιση ομαλής πορείας σε εθνικά αποδεκτές ρυθμίσεις των προβλημάτων μας και για 

κατοχύρωση προόδου και ευημερίας για τη σημερινή αλλά και τις μέλλουσες γενιές. 

 

 Στο δύσκολο έργο που επωμίζεστε εσείς προσωπικά και η Κυβέρνησή σας, οι δημόσιοι 

υπάλληλοι έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.  Είναι οι λειτουργοί της κρατικής μηχανής 

που εφαρμόζουν και υλοποιούν τις Κυβερνητικές αποφάσεις και στην ουσία είναι η γραμμή επαφής 

μεταξύ Κυβερνήσεως και πολίτη.  Από τη δράση των δημοσίων υπαλλήλων εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό η επιτυχία των Κυβερνητικών προγραμματισμών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 

λαού. 

 

 Σας διαβεβαιώνουμε, Κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε πλήρη επίγνωση του ρόλου και των 

ευθυνών μας.  Είμαστε ολόψυχα ταγμένοι στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων συμφερόντων του 

τόπου και στην προώθηση των αγώνων του σε αίσια λύση. 
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 Αναλαμβάνουμε τώρα νέες πρόσθετες ευθύνες εν όψει της επικείμενης έναρξης των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της ανάγκης για επίσπευση των διαδικασιών εναρμόνισής μας με 

τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. 

 

 Υποσχόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στις πολύμορφες υποχρεώσεις 

μας και αναμένουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς εξουσίας θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση με τη 

ρύθμιση προβλημάτων που παρακωλύουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επιτέλεση του έργου 

μας.  Η Οργάνωσή μας είναι έτοιμη να συμβάλει από δικής της πλευράς στην ταχύτερη δυνατή λύση 

αυτών των προβλημάτων και εκκρεμοτήτων. 

 

 Είναι αναντίλεκτο, Κύριε Πρόεδρε, ότι μια δημόσια υπηρεσία απαλλαγμένη προβλημάτων 

και αδυναμιών, που πηγάζουν από λειτουργικές ανωμαλίες, θα αποτελέσει όχημα ομαλής και 

επιταχυνόμενης πορείας προς την επίτευξη των στόχων μας. 

 

 Πιστεύουμε, συνεπώς, πως στις προτεραιότητες των Κυβερνητικών προγραμματισμών θα 

πρέπει να περιληφθεί και η λύση των προβλημάτων της δημόσιας υπηρεσίας. 

 

 Σημειώνουμε με ικανοποίηση τις Κυβερνητικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και 

προσβλέπουμε σε επιτάχυνσή τους, για να δώσουμε στη δημόσια υπηρεσία τα εφόδια που χρειάζεται 

ούτως ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στον αυξημένο ρόλο και τις νέες ευθύνες που της 

επιφυλάσσονται. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
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 Η παρουσία σας σήμερα στο Συνέδριό μας προσφέρει ευκαιρία για άμεση επαφή,  και με 

ζωηρό ενδιαφέρον αναμένουμε να πληροφορηθούμε τις σκέψεις σας και τις προθέσεις της 

Κυβερνήσεώς σας για τα δημοσιοϋπαλληλικά. 

 

 Από δικής μας πλευράς επαναβεβαιώνουμε την αμετακίνητη θέση μας να διαδραματίσουμε 

ρόλο εποικοδομητικό στην προσπάθεια για ρυθμίσεις των προβλημάτων.  Με τις σκέψεις αυτές, 

κύριε Πρόεδρε, σας καλώ στο βήμα για να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών του 35ου Συνεδρίου 

μας. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛ/ΤΓ 


