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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
3ΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΔΥΚ 

 
Πραγματοποιήθηκε χτες, Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, στο Κέντρο Παραγωγικότητας η 3η 
Γενική Συνέλευση της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου. 
 
Η ΓΣ ήταν εκλογική και καταστατική. Επικεφαλής του νέου 11μελές Διοικητικού 
Συμβούλιου, για την 3ετία 2018-2021 , είναι οι Γιώργος Χωραττάς, Πρόεδρος και Κώστας 
Ιωάννου, Γραμματέας. Τις επόμενες ημέρες το ΔΣ αναμένεται να καταρτιστεί επίσημα σε 
σώμα με την πλήρωση των θέσεων του Αντιπροέδρου, Ταμεία, Αναπληρωτή Γραμματέα και 
Αναπληρωτή Ταμεία.  
 
Σε ότι αφορά στις καταστατικές αλλαγές που είχαν προταθεί από το ΔΣ και οι οποίες 
εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΓΣ, αυτές κρίθηκαν σκόπιμες ώστε να 
αντιμετωπιστούν αδυναμίες και κενά που εντοπίστηκαν μέσα από τη δράση της συντεχνίας 
τα τελευταία χρόνια, αλλά και για να δοθούν λύσεις σε ζητήματα λειτουργικότητας με 
στόχο η συντεχνία να γίνει περισσότερο ευέλικτη και αποτελεσματική.    
 
Τα θέματα που απασχόλησαν και για τα οποία διεξήχθη συζήτηση ήταν: ο τερματισμός της 
ούτω καλούμενης «μόνιμης αποκοπής» και η επαναφορά των μισθών των Δημοσιών 
Υπαλλήλων στα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση, η περαιτέρω εμπλοκή της 
συντεχνίας στις διαβουλεύσεις που διεξαγάγει η επίσημη πλευρά για θέματα που αφορούν 
τους Δημοσίους Υπαλλήλους, η παρακολούθηση και η ενεργώς συμμετοχή της συντεχνίας 
στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων για την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο υπό 
διαμόρφωση Κώδικας για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των όρων απασχόλησης των 
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, η Υποβάθμιση Κλίμακας του 
Γραφειακού και Λογιστικού Προσωπικού που είχαν προσληφθεί σε έκτακτη βάση, η 
συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς και άλλα.    
 
Οι εργασίες της ΓΣ ολοκληρώθηκαν με τη διαβεβαίωση όλων των παρευρισκομένων ότι θα 
παραμείνουν ενεργοί στις επάλξεις ώστε να δίδουν καθημερινά τον αγώνα που απαιτείται, 
παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που οι εργαζόμενοι σε όλους του τομείς 
αντιμετωπίζουν.  
 
Εκ του ΔΣ  
19 Απριλίου 2018 


