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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΣΥ∆Υ  ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Αναφορικά µε επιστολή της  ΠΑΣΥ∆Υ η οποία δηµοσιεύτηκε στα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης για κατάργηση 44 θέσεων στο ∆ηµόσιο, το Υπουργείο Οικονοµικών 

επιθυµεί να διευκρινίσει ότι η πλειοψηφία των θέσεων αυτών δηµιουργήθηκε επί 

προηγούµενης διακυβέρνησης, για εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών, µέσα από τις 

νενοµισµένες διαδικασίες. Τονίζεται ότι, η ΠΑΣΥ∆Υ ενηµερώνεται πάντα για τα 

θέµατα που την αφορούν, και που συµπεριλαµβάνονται σε οποιοδήποτε ετήσιο ή 

Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό, κάτι που έγινε και στη συγκεκριµένη περίπτωση.   

 

Από τις 52 θέσεις οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό δηµοσίευµα, οι 48 

δηµιουργήθηκαν µε αποφάσεις της  προηγούµενης κυβέρνησης. Πιο 

συγκεκριµένα οι θέσεις αυτές δηµιουργήθηκαν µε παλαιότερους Προϋπολογισµούς, 

ήτοι το Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2007 όσον αφορά τις θέσεις ∆ιευθυντή 

Ανθρώπινου ∆υναµικού (Κλ.Α14(ii)) στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες 

∆ηµόσιας Υγείας, τον ετήσιο Προϋπολογισµό του 2008 όσον αφορά τις 44 

εξειδικευµένες θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, και το 

Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2009 όσον αφορά τις θέσεις που αφορούν στην 

Οδική Ασφάλεια, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.   

 

Στο παρόν στάδιο, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ετοιµασίας των νέων Σχεδίων 

Υπηρεσίας, και πράγµατι προκαλεί απορίες η καθυστερηµένη αντίδραση της 

ΠΑΣΥ∆Υ για θέσεις που δηµιουργήθηκαν µε παλαιότερους Προϋπολογισµούς, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω.  

 

 

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι µε την πλήρωση των υπό αναφορά θέσεων, θα καλυφθούν 

οι πιο κάτω ανάγκες:  
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(I) Εξειδικευµένες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ήτοι θέσεις 

Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραµµατισµού σε τρία επίπεδα.  

 

Οι θέσεις δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια της αναδόµησης του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισµού, η οποία αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη δηµιουργία µιας νέας δοµής 

η οποία θα στηρίξει το Υπουργείο στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και θα 

ενισχύσει τη διοικητική ικανότητά του, στα πλαίσια πάντοτε της επιδιωκόµενης 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.    Ως εκ τούτου, οι εν λόγω θέσεις:  

 

(α) δεν αφορούν αποκλειστικά το Κέντρο Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας και Αξιολόγησης, 

αλλά ολόκληρο το Υπουργείο,  

 

(β)  δηµιουργήθηκαν για εκτέλεση καθηκόντων σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό 

προγραµµατισµό, εκπαιδευτική έρευνα, αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, και 

 

(γ) ∆εν θα δηµιουργηθεί πρόσθετη δαπάνη γιατί ταυτόχρονα µε τη συµπλήρωση των 

νέων θέσεων, θα υπάρξει ισόποση µείωση αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στις 

διάφορες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου. 

 

(II) Θέσεις για θέµατα Οδικής Ασφάλειας, ∆ιοίκηση Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων (ΥΣΕ).   

 

Οι εν λόγω θέσεις, ήτοι, 1 θέση Ανώτερου Λειτουργού Οδικής Ασφάλειας (Κλ. 

Α13(ii)) και 3 θέσεις Λειτουργού Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (Κλ. Α9, Α11 και 

Α12), δηµιουργήθηκαν για τη στελέχωση της Μονάδας Υποστήριξης του Συµβουλίου 

Οδικής Ασφάλειας, η οποία έχει την ευθύνη χειρισµού των θεµάτων που εµπίπτουν 

στον τοµέα της οδικής ασφάλειας και αποτελούν αρµοδιότητα του ΥΣΕ.  Η 

δηµιουργία των θέσεων αναµένεται να θέσει τέλος στο πρόβληµα της µη µόνιµης 

στελέχωσης της Μονάδας, καθώς σήµερα βασίζεται σε έκτακτο και αποσπασµένο 

προσωπικό.   
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Τελειώνοντας, σηµειώνουµε µε ικανοποίηση τη θέση της ΠΑΣΥ∆Υ για κατάργηση 

µονίµων θέσεων εκεί όµως που δικαιολογείται από τις  σηµερινές ανάγκες. 

 

Η Κυβέρνηση είναι δεσµευµένη να κάνει ότι είναι δυνατόν για την µείωση του 

αριθµού των υπαλλήλων στον δηµόσιο τοµέα για να βελτιώσει µεταξύ άλλων και τα 

δηµόσια οικονοµικά. 

 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα τελευταία 20 χρόνια και τέσσερεις 

διακυβερνήσεις υπάρχει µια αύξηση του συνολικού αριθµού των δηµοσίων 

υπαλλήλων κατά περίπου 20,500 άτοµα, γεγονός που συνέτεινε σε πολύ µεγάλο 

βαθµό στη δηµιουργία των διαρθρωτικών ελλειµµάτων. Η Κυβέρνηση ∆ηµήτρη 

Χριστόφια εντείνει τις προσπάθειές της για µείωση του συνολικού αριθµού. 

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τους πρώτους µήνες του 2010 υπήρξε µια µείωση 

της τάξης των 450 ατόµων µε στόχο να πλησιάσουµε τους 1000 για ολόκληρο το 

χρόνο.  Αυτός είναι ένας στόχος απόλυτα µετρήσιµος και οποιεσδήποτε αναφορές για 

επιµέρους θέµατα όπως το πιο πάνω για δηµιουργία εντυπώσεων, 

αποπροσανατολίζουν από τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται για επίτευξη αυτού του 

στόχου.     

 

 

 

 

 

 

Λευκωσία, 6 Μαΐου, 2010 


