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Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στο 13ο Παγκύπριο Συνέδριο της 

ΟΗΟ – ΣΕΚ 

 

Επιτρέψετε μου κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας Ελευθέρων Εργατικών Σωματείων Ημικρατικών Οργανισμών για την πρόσκληση 

όπως απευθύνω χαιρετισμό στην εναρκτήρια Σύνοδο του 13ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της 

ΟΗΟ-ΣΕΚ. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Διανύουμε, ήδη, το πέμπτο έτος της παρούσας διακυβέρνησης και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι 

οικονομικές προοπτικές για τη χώρα είναι πολύ καλύτερες από αυτές οιοσδήποτέ ανέμενε λίγα 

χρόνια πριν.  

 

Πρόκειται για μια αντικειμενική εκτίμηση και όχι απόρροια ευσεβοποθισμού, που στηρίζεται 

στους δείκτες της οικονομίας, στις εκτιμήσεις ξένων αναλυτών, και στις εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής των οίκων αξιολόγησης, των πιο αυστηρών δηλαδή κριτών.  

 

Σήμερα, η Κύπρος αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες οικονομίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ρυθμό ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο του 2017 να φθάνει το 3,3%, και 

τη χώρα να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων.  

 

Κάτι που καταδεικνύει την ορθότητα των πολιτικών μας και ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας να 

συνεχίσουμε με συνέπεια τον δρόμο του ορθολογισμού και των μεταρρυθμίσεων, χωρίς να 

εφησυχάζουμε και χωρίς να παρασυρόμαστε από τις φωνές του λαϊκισμού που γίνονται όλο και 

πιο έντονες όσο απομακρυνόμαστε από την περίοδο της κρίσης και όσο πλησιάζουμε προς τις 

εκλογές.  

 

Για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για θετικές προοπτικές, έπρεπε να λάβουμε δραστικά 

διαρθρωτικά μέτρα, κάποια εκ των οποίων ήταν πρωτοφανή για την κυπριακή πραγματικότητα 

και που ανέτρεπαν κατεστημένες νοοτροπίες. Έπρεπε να διορθώσουμε διαχρονικά λάθη του 

παρελθόντος και να προσαρμοστούμε στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα.  

 

Προσπαθήσαμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την εργασία δίδοντας μάχη για να 

διαφυλάξουμε ένα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους φορολογικό καθεστώς 

αντί να καταφύγουμε στην εύκολη, αλλά επιβλαβή αύξηση της φορολογίας. Διεκδικήσαμε 

ευρωπαϊκά κονδύλια, δώσαμε κίνητρα για επενδύσεις, κάναμε μεταρρυθμίσεις.  

 

Γνώμονας όλων των πολιτικών μας ήταν η μη θυματοποίηση των εργαζομένων. Γι’ αυτό και η 

ανεργία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι αρχικά αναμενόταν, ενώ εδώ και αρκετά 

τρίμηνα σημειώνει πτωτική πορεία, αν και είναι ακόμη υψηλή. Είναι επίσης αποτέλεσμα αυτής 

της πολιτικής ότι καταφέραμε να αποτελούμε ίσως τη μόνη χώρα που πέρασε, βίωσε οικονομική 

κρίση χωρίς έστω μια απόλυση εργαζομένου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  



 

Αντιθέτως, η πολιτική που ακολουθήσαμε μας επέτρεψε να ενισχύσουμε τόσο την κοινωνική 

πολιτική του κράτους μέσω του Ε.Ε.Ε., αλλά και ενισχύσουμε εργασιακά δικαιώματα εκεί που 

αυτό δικαιολογείτο. Όπως για παράδειγμα, μέσω της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων χιλιάδων 

εκτάκτων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τους εύκολους καιρούς 

όπου ξοδεύαμε χίλια εκατομμύρια ευρώ περισσότερα απ’ ό,τι ξοδεύαμε.  

 

Με την υπεύθυνη στάση και της δικής σας συντεχνίας καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε 

μεταρρυθμίσεις διασφαλίζοντας την ίδια ώρα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως η 

πρόσφατη συμφωνία για τα εργασιακά δικαιώματα που αφορά στη μεταρρύθμιση στον 

τουριστικό τομέα και τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. Μια πολύ σημαντική 

μεταρρύθμιση για το μέλλον της οικονομίας και της χώρας.  

 

Είναι αυτές οι συναινέσεις που κρίνουν την επιτυχή πορεία μιας οικονομίας, μιας χώρας. Και 

αυτές οι συναινέσεις είναι εφικτές όταν υπάρχει μια υπεύθυνη κυβέρνηση και ένα υπεύθυνο 

συνδικαλιστικό κίνημα.  

 

Από την πλευρά μου νοιώθω μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκα με 

την ΟΗΟ-ΣΕΚ και θέλω να σας ευχαριστήσω, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες που είχαμε και 

οι οποίες είναι αναπόφευκτες σε κάθε περίοδο μεγάλων αλλαγών.  

 

Σας διαβεβαιώνω ότι την ίδια αγαστή συνεργασία θα επιδιώξω να έχω μαζί σας και σε ό,τι 

αφορά στις νέες μου αρμοδιότητες από το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένης και 

της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

Μια αναγκαίας μεταρρύθμισης που επιβάλλεται από τις ίδιες τις εξελίξεις, αφού το υφιστάμενο 

σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εκ των πραγμάτων ξεπερασμένο.  

 

Το ζητούμενο είναι να έχουμε βιώσιμες δομές στην τοπική αυτοδιοίκηση που να μπορούν να 

προσφέρουν περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για 

τον δημότη. 

 

Και νοιώθω ότι πρέπει να είναι σε όλους μας πλέον κατανοητό ότι η δύσκολη οικονομική 

κατάσταση ορισμένων δήμων δεν είναι ούτε σημερινό φαινόμενο ούτε και απόρροια μόνο της 

μείωσης της κρατικής χορηγίας, μεγαλύτερο μέρος της οποίας έγινε αναγκαστικά την περίοδο 

2010–2013. Είναι αποτέλεσμα ενός λανθασμένου συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο 

οφείλουμε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε.  

 

Οι δήμοι όπως είναι σήμερα, δεν μπορούν να έχουν, λόγω μεγέθους και πληθυσμού, την 

τεχνογνωσία και τις οικονομίες κλίμακας που θα επέτρεπαν την αύξηση των αρμοδιοτήτων τους 

και την παροχή αρκετών και ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες σε χαμηλό κόστος.  

 

Είναι γι’ αυτό που η κεντρική ιδέα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, συνίσταται στην 

υποχρεωτική, διά νόμου, συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, με κοινές υπηρεσίες, τόσο σε τοπικό 

όσο και σε επαρχιακό επίπεδο. 

 



Είναι γι’ αυτό που τα νομοσχέδια προνοούν την εγκαθίδρυση της Ενιαίας Αρχής Αδειοδότησης 

της Ανάπτυξης, δηλαδή της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών μέσω μιας 

Υπηρεσίας - μιας στάσης (one-stopshop). Όπως προνοούν και την ενιαία διαχείριση της 

ύδρευσης, αποχέτευσης και στερεών αποβλήτων.  

 

Η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκαία, ούτως ώστε να μην ελλοχεύει κάθε 

λίγο ο κίνδυνος στάσης πληρωμών, ο οποίος αποτελεί την πραγματική απειλή στα εργασιακά 

δικαιώματα και των εργαζομένων στους δήμους και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό που απειλεί 

τους εργαζομένους και την τοπική μεταρρύθμιση δεν είναι η μεταρρύθμιση, αλλά η μη 

μεταρρύθμιση και κατ’ επέκταση, η μη βιωσιμότητα των δήμων.  

 

Σε αυτή την προσπάθεια θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων θα 

διασφαλιστούν πλήρως, όπως άλλωστε διαφαίνεται και από τα προσχέδια των Κανονισμών που 

έχουμε καταθέσει στην Βουλή.  

 

Αυτή ήταν και είναι η διαχρονική πολιτική μας ως Κυβέρνηση για όλες τις πολιτικές που 

ακολουθήσαμε αλλά και κύριο μέλημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανεξάρτητα από την πορεία της συζήτησης στη Βουλή των 

νομοσχεδίων για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα εργαστεί και με τη δίκη σας συνεργασία για 

προώθηση κοινών, δια-τμηματικών υπηρεσιών και συμπλεγματοποιήσεων που θα επιφέρουν και 

εξοικονομήσεις και αποτελεσματικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ως Κυβέρνηση σας 

διαβεβαιώνω ότι δεν θα αφήσουμε κανένα δήμο να χρεοκοπήσει, απαιτώντας, όμως, συνάμα να 

γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για εξοικονομήσεις και σωστή διαχείριση.  

 

Φίλες και φίλοι,  

 

Τελειώνω, λέγοντας ότι η λέξη κλειδί για περαιτέρω ώθηση της οικονομίας αλλά και τη 

διασφάλιση της εργασίας και του επιπέδου των απολαβών είναι η «μεταρρύθμιση».  

 

Έγιναν αρκετά, αλλά πρέπει ακόμη να γίνουν περισσότερα, πολλές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα 

μήκη και πλάτη του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μόνον έτσι θα επιτύχουμε την ανάπτυξη, μόνο 

έτσι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα, και μόνο έτσι θα μπορούμε να φανούμε αντάξιοι του σκοπού για τον οποίο όλοι 

καλούμαστε να υπηρετήσουμε, που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

Ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη σύνοδο του συνεδρίου σας 
 

ΜΧ/ΜΛ/ΕΓ  
 

 


