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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 

Έναρξη των εργασιών του 36ου Συνεδρίου 
από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέα Παπαπολυβίου 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Πέμπτη 3 Ιουνίου 1999 
 

 
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 
 
 Σας καλωσορίζω στο 36ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, του κυρίαρχου αυτού Σώματος της 
Οργάνωσής μας, που αποτελεί την πεμπτουσία της δεδηλωμένης έκφρασης του συνόλου των 
δημοσίων υπαλλήλων.  Με την ιδιότητα του Αντιπροσώπου του συνόλου των μελών, στο διήμερο 
των εργασιών μας θα ανασκοπήσουμε τη δραστηριότητα των διαφόρων Σωμάτων της ΠΑΣΥΔΥ στο 
χρόνο που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο, θα προβούμε σε εκτίμηση της πορείας που 
ακολουθήθηκε και θα αποφασίσουμε τις μελλοντικές μας μεθοδεύσεις και τους περαιτέρω 
χειρισμούς. 
 
 Τις εργασίες μας προκαθορίζει το υλικό που έχει ήδη διανεμηθεί και ο κατάλογος των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προβλημάτων που 
απασχολούν τα μέλη αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Σε όλα αυτά τα θέματα μέσα από 
δημιουργικό διάλογο θα διαμορφώσουμε καθοδηγητική γραμμή προς το Γενικό Συμβούλιο για την 
παραπέρα πορεία μας. 
 
 Για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών μας και την κατάληξή τους στα καλύτερα δυνατά 
συμπεράσματα και τις πιο ορθές αποφάσεις έχουμε γνώμονα και οδηγό τις διαδικασίες και τις 
κατευθύνσεις της Οργάνωσής μας.  Έχουμε την εξουσιοδότηση της βάσης και τις εμπειρίες από την 
πλούσια, μακρόχρονη και καρποφόρα δράση της.  Και είναι η δράση αυτή και οι τοποθετήσεις της 
ΠΑΣΥΔΥ που την έχουν αναδείξει σε καταξιωμένη, αξιόπιστη και υπεύθυνη Οργάνωση στο χειρισμό 
και την προώθηση των θεμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και της Υπηρεσίας γενικότερα. 
Μόνιμος στόχος και καθοδηγητική γραμμή της Οργάνωσής μας παραμένει αμετακίνητα η 
κατοχύρωση της θέσης και των συμφερόντων των μελών της και είναι η υποχρέωση αυτή 
καθοριστική των αποφάσεων και της τακτικής μας. 
 
 Το καρποφόρο αυτό παρελθόν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία και του φετινού μας 
Συνεδρίου. 
 
 Καλούμαστε όλοι να εργαστούμε σ’ αυτά τα πλαίσια με τη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούμε 
και πάλι σε αποτελέσματα που θα προωθήσουν τα θέματά μας στις επιθυμητές ρυθμίσεις και θα 
καθορίσουν και θα κατοχυρώσουν το γόητρο και την υψηλή εκτίμηση που απολαμβάνει η 
Οργάνωσή μας. 
 
 Οι εντεινόμενες τον τελευταίο καιρό επιβουλές κατά ζωτικών συμφερόντων μας και οι 
μονομερείς παραβιάσεις αναφαίρετων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας επιβάλλουν μονολιθική 
συσπείρωση στις τάξεις μας και αποφασιστικότητα στη δράση μας. 
 
 Το 36ο Συνέδριο θα πρέπει να στείλει αποφασιστικά το μήνυμα ότι οι οποιεσδήποτε 
προσπάθειες για φαλκιδεύσεις συμφερόντων και δικαιωμάτων μας με την τακτική της επιβολής και 
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του ετσιθελισμού θα προσκρούσουν στη μονολιθική και δυναμική αντίδραση του συνόλου των 
δημοσίων υπαλλήλων.  Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις αλλεπάλληλες προκλήσεις και μεθοδεύσεις 
στο χώρο της δημόσιας υγείας, τις προθέσεις κατάργησης κερδοφόρων κυβερνητικών 
δραστηριοτήτων, με στόχο την μετάθεσή τους στην ιδιωτική εκμετάλλευση, ζητήματα που ανάμεσα 
σε σειρά άλλων σοβαρών θεμάτων, θα μας απασχολήσουν κατά το διήμερο των εργασιών μας. 
 
 Μας παρακολουθούν οι χιλιάδες των μελών που αναμένουν από το Συνέδριο τις σωστές 
αποφάσεις και τις ορθές μεθοδεύσεις.  Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε τις προσδοκίες 
τους. 
 
 Επισημαίνω την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην ουσία των υπό συζήτηση θεμάτων και να 
αποφύγουμε πιθανές αχρείαστες επαναλήψεις πρόδηλων λεπτομερειών ώστε να καλύψουμε 
έγκαιρα και ισοζυγισμένα όλα τα θέματα που έχουμε μπροστά μας. 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
 
 Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για τα δημοσιοϋπαλληλικά αλλά 
και για τα γενικότερα θέματα των εργαζομένων και του λαού μας ως συνόλου. 
 
 Οι διεθνείς συγκυρίες, οι διαφαινόμενες προοπτικές από τις τάσεις που εκδηλώνονται σε 
παγκόσμια κλίμακα, αλλά και οι δικές μας εγχώριες εξελίξεις και οι ανάγκες του αγώνα για το παρόν 
και το μέλλον του τόπου μας, επιβάλλουν εγρήγορση, σωστό προγραμματισμό και καθορισμό 
στρατηγικής και δράσης. 
 
 Πέραν από τον αγώνα για τα εθνικά μας δίκαια που συνεχίζουν να καταπατούνται και να 
παραβιάζονται κατάφωρα σε πλήρη παραγνώριση διεθνών αρχών και ψηφισμάτων καλούμαστε ως 
λαός να εργαστούμε εντατικά και στα πλαίσια της ενταξιακής μας πορείας προς την Ευρώπη που η 
επιτυχής έκβασή της θα κατοχυρώσει ισότιμη ανάπτυξη και ευημερία και για τη δική μας πατρίδα 
και το λαό της. 
 
 Με πλήρη επίγνωση των θεμελιακών αυτών παραμέτρων καλώ όλους να προχωρήσουμε με 
τις εργασίες μας για τη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων που θα αναβαθμίσουν τη δράση μας και 
τη θέση της Οργάνωσής μας και θα προωθήσουν σε αίσια λύση τα προβλήματα των μελών μας, 
αλλά και τα γενικότερα θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων και ολόκληρο τον 
Κυπριακό λαό. 
 
 
Σας ευχαριστώ. 
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