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Συνάδελφε Πρόεδρε, 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στο 48ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της 
Οργάνωσής μας και εκφράζω τη βεβαιότητα ότι μέσα από το διάλογο και τον 
προβληματισμό που θα αναπτύξουμε θα καταλήξουμε στις πιο ενδεδειγμένες υπό τις 
περιστάσεις αποφάσεις. 
 

Είναι πασιφανές ότι και το φετινό Συνέδριο της Οργάνωσής μας, 
πραγματοποιείται σε μια περίοδο που σε διεθνές και τοπικό επίπεδο οι εργαζόμενοι 
και το συνδικαλιστικό κίνημα αντιμετωπίζουν μύρια προβλήματα.   

 
Στο διεθνές επίπεδο οι εξελίξεις χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία των 

δυνάμεων της αγοράς, την κερδοσκοπία του διεθνούς κεφαλαίου και την ένταση του 
ανταγωνισμού.  Οι δυνάμεις αυτές όχι μόνο καθόρισαν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αλλά δημιούργησαν δυσεπίλυτα προβλήματα στις πλείστες ευρωπαϊκές 
χώρες και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Η άκρατη απληστία των επενδυτικών οίκων σε συνδυασμό με την απουσία 

ισχυρού και αποτελεσματικού εποπτικού πλαισίου οδήγησε σε χρηματοοικονομική 
αναταραχή που άγγιξε όλες τις οικονομίες του πλανήτη, με θύματα κυρίως τους 
εργαζόμενους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το βρετανικό οικονομικό περιοδικό 
«Guardian» το δεύτερο εξάμηνο του 2010, περίοδο κατά την οποία εντεινόταν η 
λιτότητα που έπνιγε τους λαούς του αναπτυγμένου κόσμου και οι υψηλές τιμές των 
τροφίμων οδηγούσαν στην πείνα και την εξέγερση, τα 10 μεγαλύτερα hedge funds του 
κόσμου, αρκετά από τα οποία φέρονται ότι έπαιξαν και κερδοσκόπησαν και με την 
ελληνική κρίση χρέους, προσέφεραν στους πλούσιους πελάτες τους κέρδη 129 δισ. 
δολαρίων.  Στον ίδιο χρόνο στην Ευρώπη μετρούμε 23 εκατ. άνεργους ενώ αριθμός 
ευρωπαϊκών χωρών σπρώχνεται σε πτώχευση.  

Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση και με πολλή αγωνία τι γίνεται στην 
Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.  Στις χώρες αυτές λήφθηκαν 
μέτρα λιτότητας και έγιναν σημαντικές περικοπές μισθών.  Παρά ταύτα η κρίση δεν 
ξεπεράστηκε και η προοπτική είναι δύσκολη.  Βεβαίως υπάρχει η ελπίδα ότι η ΕΕ θα 
στηρίξει την κάθε χώρα-μέλος. 
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Σε τοπικό επίπεδο και σε συνέχεια της πολιτικής της λιτότητας που καθορίστηκε 
με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας και το 
Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης 2006-2010, υιοθετήθηκαν πρόσθετα μέτρα για 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
 

Αναντίλεκτα η περιοριστική πολιτική στον εισοδηματικό και δημοσιονομικό 
τομέα είχε ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή βαρών και ωφελειών.  Και ασφαλώς 
ουδείς δύναται να αμφισβητήσει το γεγονός ότι με τις θυσίες των εργαζομένων στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είχε αποφέρει θετικά 
αποτελέσματα για τον τόπο και σημαντικά κέρδη για τον επιχειρηματικό κόσμο.  
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Είθισται στα ετήσια συνέδρια της Οργάνωσης να εξετάζουμε τα αποτελέσματα 
της δράσης μας σε σχέση με τα δημοσιοϋπαλληλικά αιτήματα, αλλά και τη λειτουργία 
της κρατικής μηχανής. Κατά κανόνα γίνεται ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των 
προσπαθειών μας για βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και των όρων εργασίας της 
δημοσιοϋπαλληλικής τάξης, στα  πλαίσια της γενικότερης πολιτικής για δικαιότερη 
κατανομή του αυξανόμενου εθνικού εισοδήματος.   

 
Αυτό το Συνέδριο θα είναι από κάθε άποψη διαφορετικό.  Η επελθούσα 

δημοσιονομική καταιγίδα που προκλήθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση έχει 
δημιουργήσει προβλήματα και συνθήκες, οι οποίες μας υποχρέωσαν να 
αναπροσαρμόσουμε δραστικά, προγράμματα και πάγιους στόχους.  Ουσιαστικά και 
κατ’ ανάγκη, στην υπό επισκόπηση περίοδο, δεν υποβάλαμε οποιαδήποτε 
συνδικαλιστικά αιτήματα.  Κατά συνέπεια σήμερα δε θα μπορέσουμε ν’ ασχοληθούμε 
με τα θέματα αυτά.  

 
 Όπως αναφέρεται και στην Έκθεση Πεπραγμένων στην περίοδο που 

επισκοπούμε πρωταρχική επιδίωξη και κύριο μέλημα μας ήταν η προώθηση δίκαιων 
και ισοζυγισμένων μέτρων για έξοδο από την κρίση, καθώς και η υπεράσπιση από 
αναδυόμενες επιθέσεις των μισθολογικών, συνταξιοδοτικών και όλων των άλλων 
παρεμφερών όρων εργοδότησης των δημοσιών υπαλλήλων που συνιστούν απόρροια 
του διορισμού τους στο δημόσιο. 
          
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Έχουν περάσει τρία σχεδόν χρόνια από την εμφάνιση της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης.  Όπως όλοι θα ενθυμείσθε στο προηγούμενο Συνέδριο 
που έγινε στις 17 Μαρτίου του 2010 και στην παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας επισημάνθηκε η αποφασιστικότητα της Οργάνωσής μας να 
περιφρουρήσει τα συμφέροντα των μελών της.  Πρόσθετα υπογραμμίστηκε η ανάγκη 
για υιοθέτηση και εφαρμογή από την Κυβέρνηση ισοζυγισμένων μέτρων για έξοδο 
από την ύφεση. 
 

Λίγες μέρες μετά το Συνέδριο μας, έγινε γνωστό ότι, ερήμην της ΠΑΣΥΔΥ, 
συζητούντο από την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης.  Επειδή τα μέτρα αυτά επηρέαζαν αρνητικά τους 
εργαζόμενους στο δημόσιο, στις 23 Μαρτίου, 2010, με πρωτοβουλία της ΠΑΣΥΔΥ 
έγινε στα γραφεία μας σύσκεψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των κρατικών 
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υπαλλήλων, για ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων και/ή υιοθέτηση μέτρων 
αντίδρασης. 
 

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με δημόσιες δηλώσεις του έδωσε 
διαβεβαιώσεις προς τους εργαζόμενους «ότι το κόστος της ανάκαμψης θα πρέπει να 
καταβληθεί από τους έχοντες και κατέχοντες» και περαιτέρω «ότι θα δοθεί 
προτεραιότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής», εξέλιξη για την οποία με σχετικό 
ανακοινωθέν εκφράσαμε ως Οργάνωση την ευαρέσκειά μας. 
 

Στις 8 Απριλίου, 2010, η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.  Κατά τη συνάντηση αυτή επαναλάβαμε την 
αντίθεση μας στην προώθηση ετεροβαρών μέτρων που αποσκοπούσαν κατά κύριο 
λόγο σε θυματοποίηση των υπαλλήλων του δημοσίου και τονίσαμε την ανάγκη για 
δραστική μείωση της φοροδιαφυγής.  Παράλληλα επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση της 
ΠΑΣΥΔΥ να συζητήσει και να συνεργασθεί με την Κυβέρνηση για την εφαρμογή 
μέτρων για αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και για εξοικονομήσεις στις 
λειτουργικές δαπάνες, όπου τούτο είναι δυνατό. 
 

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διαπιστώθηκε απόλυτη ταύτιση απόψεων και 
επαναβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά η σταθερή και συνεχής συνεργασία για 
ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση για το καλό του κοινωνικού συνόλου.   
 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων ενεργειών και ύστερα από δική μας 
εισήγηση, στις 13 Απριλίου, 2010, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε ειδική 
σύσκεψη αρμόδιων υπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων για τα θέματα της 
οικονομίας.  Στόχος της σύσκεψης ήταν αφενός η ενεργοποίηση μηχανισμού για 
είσπραξη των τεράστιων οφειλών προς το κράτος και αφετέρου η διερεύνηση κατά 
πόσον είναι νομικά εφικτό για το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων να αξιοποιεί στοιχεία 
άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών στην προσπάθειά του για είσπραξη οφειλών αλλά 
και για περιορισμό του αντικοινωνικού φαινομένου της φοροδιαφυγής, που χωρίς 
υπερβολή υποσκάπτει τα θεμέλια της Κυπριακής οικονομίας και το αίσθημα 
εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος δικαίου. 

 
Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η Γενική 
Ελέγκτρια.  Από τους αρμόδιους αξιωματούχους εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι το ΤΕΠ 
μπορεί νομότυπα να αξιοποιεί στοιχεία άλλων υπηρεσιών για την επιτέλεση του έργου 
του. 
 

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου, 2010, σε σύσκεψη στο 
Προεδρικό Μέγαρο με τις Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε στις προσπάθειες και τα μέτρα άλλων χωρών μελών 
της ΕΕ για αντιμετώπιση προβλημάτων της οικονομίας, διατύπωσε προτάσεις για 
μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στην Κύπρο.   
            

Ακολούθησε Πανσυνδικαλιστική Σύσκεψη στις 24 Μαΐου, 2010, κατά την οποία 
λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί.  
Ειδικότερα το Συνδικαλιστικό Κίνημα εξέφρασε ετοιμότητα να μη διεκδικήσει τις 
δικαιούμενες γενικές αυξήσεις για τα έτη 2010 και 2011, κάτω από τη σαφή 
προϋπόθεση ότι θα δοθούν στην πράξη δείγματα γραφής τόσο για την καταπολέμηση 
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της φοροδιαφυγής, όσο και για την φορολόγηση του πλούτου.  Η απόφαση αυτή 
διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια δόθηκε στα ΜΜΕ. 
 

Με τη δημοσιοποίηση της απόφασης της Πανσυνδικαλιστικής άρχισαν οι 
αντιδράσεις από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων και των υποστηρικτών τους 
και παράλληλα οι επιθέσεις κατά των κεκτημένων των δημοσίων υπαλλήλων.  Στο 
μεταξύ ανακοινώθηκαν τα κυβερνητικά μέτρα για διαχείριση της κρίσης, τα οποία η 
νέα πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που έγινε στις 30 Ιουνίου, 2010, έκρινε ότι κινούνται 
προς την ορθή κατεύθυνση, με εξαίρεση τις χορηγίες για την παροχή των οποίων 
καθορίζοντο εισοδηματικά κριτήρια. 
 

Όπως καλά γνωρίζετε η Βουλή σε συνεδρία της στις 7 Ιουλίου 2010 δεν 
ενέκρινε τα νομοσχέδια για την αύξηση του εταιρικού  φόρου από 10% σε 11% και των 
συντελεστών ακίνητης ιδιοκτησίας και συνακόλουθα το κράτος στερήθηκε εσόδων 
ύψους €90 εκατ.  Στην ίδια συνεδρία η Βουλή αποφάσισε την κατάργηση της 
προνομιακής, όπως την χαρακτήρισε, έκδοσης δωρεάν διαβατηρίου στους δημοσίους 
υπαλλήλους.   
 

Η κατάργηση ενός δικαιώματος με σχεδόν ανεπαίσθητη επίδραση στα δημόσια 
οικονομικά χρησιμοποιήθηκε ως προπέτασμα καπνού για να καλυφθεί η απόρριψη 
από το Κοινοβούλιο μέτρων συμμετοχής του πλούτου και του μεγάλου κεφαλαίου 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κρίσης.   
 

Δυστυχώς με λύπη διαπιστώνουμε ότι τόσο πριν όσο και μετά την απόρριψη 
από την πλειοψηφία της Βουλής των νομοσχεδίων για τον εταιρικό φόρο και την 
ακίνητη ιδιοκτησία, αντίθετα με τη στάση που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες 
παρατηρείται μια συνεχής συντήρηση συγκρουσιακής συμπεριφοράς κομμάτων 
ενάντια στην Κυβέρνηση, του κεφαλαίου ενάντια στους εργαζόμενους και γενικά 
αναπτύσσεται τακτική αντιθέσεων και αντεγκλήσεων που οδηγούν σε εδραίωση και 
επιδείνωση της αντιπαλότητας και καθιστούν ανέφικτη τη συνεννόηση, τη συναίνεση 
και την αποδοχή σωστικής πορείας. 
 

Από πλευράς των εκφραστών και υποστηρικτών του κεφαλαίου και των 
εργοδοτών επικεντρώνονται οι επιθέσεις και απαιτήσεις κατά των εργαζομένων του 
δημόσιου τομέα ως εάν να είναι αυτοί υπεύθυνοι για την κρίση που επηρέασε την 
πορεία της οικονομίας μας.  Από αυτή τη ομάδα ουδεμία αναφορά γίνεται στους 
υπεύθυνους για την κρίση και ουδεμία απαίτηση εγείρεται κατά του πλούτου και των 
υπερκερδών των επιχειρήσεων.  Μόνιμη επωδός τους η προστασία των 
μεγαλοεπιχειρηματιών με μείωση του εργατικού κόστους και αύξηση των χορηγιών και 
διευκολύνσεων. 
 

Προς επαλήθευση των πιο πάνω θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ στις δηλώσεις 
του Προέδρου του ΚΕΒΕ, στο τελευταίο συνέδριο του Επιμελητηρίου, ότι «το 
επιχειρηματικό περιβάλλον έγινε τρομερά πιο δύσκολο, οι εύκολες λύσεις του 
τουρισμού και της ανάπτυξης γης έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί και ότι οι 
παχιές αγελάδες τελείωσαν για την κυπριακή οικονομία».  Και πρόσθεσε ότι είναι 
ανάγκη να διορθωθούν τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή να μειωθούν οι μισθοί και τα 
ωφελήματα των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για να πειστούν οι 
επιχειρηματίες ότι συντρέχουν και πάλιν οι προϋποθέσεις για εξασφάλιση 
υπερκερδών, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις.  Προχώρησε ακόμη σε 
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πρωτόγνωρες, αυθαίρετες προτάσεις για υποβάθμιση όρων εργοδότησης στο 
δημόσιο. 

  
Καθαρό σαν κρύσταλλο το μήνυμα!  Μειώστε τους μισθούς του δημοσίου για να 

μας δώσετε την ευκαιρία να μειώσουμε περαιτέρω τα μεροκάματα των εργαζομένων.  
Μειώστε τους μισθούς για να πείσουμε τους επιχειρηματίες ότι οι «παχιές αγελάδες» 
επιστρέφουν.  Ανάλογες θέσεις υιοθετεί και η ΟΕΒ. 

 
Με απλά λόγια οι εργοδότες απαιτούν θυσίες από τους εργαζόμενους με 

συνακόλουθη υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου για να διασφαλιστούν τα 
υπερκέρδη τους.  Μας παραχωρούν την ευκαιρία για  θυσίες και ταπεινά 
περιορίζονται στα υπερκέρδη.   
 

Απογοήτευση και θλίψη δημιουργούν αυτές οι δηλώσεις και η εμμονή των 
δυνάμεων του πλούτου και του κέρδους να αρνούνται την οποιαδήποτε συνεισφορά 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.  Και είναι δυστυχώς διαχρονική η 
στάση αυτή των εργοδοτών/μεγαλο-επιχειρηματιών, οι οποίοι ανερυθρίαστα 
διακηρύττουν μάλιστα ότι  οι περίοδοι κρίσης προσφέρονται για αξιοποίηση ευκαιριών, 
για επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και για αύξηση κερδοφορίας.  
 

Αντίθετα προς την εξόφθαλμα ωφελιμιστική αυτή πολιτική και συμπεριφορά 
των επιχειρηματιών και εργοδοτών, οι δημόσιοι υπάλληλοι στάθηκαν πάντοτε στο 
ύψος των περιστάσεων και στις κρίσιμες ώρες αγόγγυστα δέχτηκαν περιορισμό των 
απολαβών τους.  Θυμίζω ότι: 
  
  Από το 1960 μέχρι και το 1967 για λόγους καθαρά πατριωτικούς δεν θέσαμε θέμα 

για οποιαδήποτε μισθολογική αύξηση, παρά το γεγονός ότι το εθνικό εισόδημα στη 
περίοδο αυτή είχε αυξηθεί σε ποσοστό πέρα από το 60%.  

 Για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της εισβολής δεχτήκαμε 
μισθολογικές μειώσεις απολαβών από 10-25%, όπως καθορίστηκε από το Νόμο 
54 του 1974.  

 Για την επίτευξη του στόχου της ένταξή μας στην ευρωζώνη είχαμε αποδεκτεί 
μηδενικές αυξήσεις για τα έτη 2004 και 2005.  

 Τέλος για την αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης δεχτήκαμε, όπως 
προαναφέραμε, κάτω από τις γνωστές προϋποθέσεις, να μη διεκδικήσουμε τις 
δικαιούμενες αυξήσεις για δυο χρόνια. 

 
Όσον αφορά τις απαράδεκτες αξιώσεις των εργοδοτικών κύκλων για μειώσεις 

σε μισθοδοτικά και συνταξιοδοτικά μας ωφελήματα, από το βήμα του σημερινού 
Συνεδρίου ξεκάθαρα διακηρύττουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε οποιεσδήποτε 
φαλκιδεύσεις στα δικαιώματα μας αυτά.  Οι μισθοί και οι συντάξεις των υπηρετούντων 
δημοσίων υπαλλήλων τυγχάνουν συμβατικής, νομοθετικής και νομολογιακής 
κατοχύρωσης και είναι συνεπώς για μας δικαιώματα αναφαίρετα και 
αδιαπραγμάτευτα. 

   
Από το βήμα του  Συνεδρίου θεωρώ επίσης επιτακτικό να διακηρύξω την 

αδήριτη ανάγκη για δραστική καταστολή του αντικοινωνικού και απαράδεκτου 
φαινομένου της φοροδιαφυγής, που συνιστά κλοπή για το δημόσιο και υποσκάπτει το 
κοινωνικό κράτος. 
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Η καθολική απαίτηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος για πάταξη της μάστιγας 
της φοροδιαφυγής είναι πλέον καιρός να μετουσιωθεί σε πράξη. 
 

Καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω, όπως αναφέρθηκε και στη χθεσινή 
σύσκεψη  των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ότι, οι εργαζόμενοι έχουν δείξει το δρόμο για την έξοδο από την 
κρίση και αποφυγή επιδείνωσης.  Με τη συλλογική τους προσφορά άνοιξαν το δρόμο 
για συμμετοχή και των άλλων κοινωνικών τάξεων και ιδιαίτερα του επιχειρηματικού  
κόσμου.  Είναι η ώρα για συναινετικές ρυθμίσεις και για συλλογική ανάληψη ευθυνών 
για έξοδο από την ύφεση και δημιουργία προϋποθέσεων για πρόοδο και ευημερία για 
όλους. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,    
 

Θα ήταν σοβαρή παράλειψη, προτού εγκαταλείψω το βήμα να μην αναφερθώ 
στις εκ των πραγμάτων περιορισμένες αλλά ασφαλώς θετικές εξελίξεις που αφορούν 
στο έκτακτο προσωπικό, καθώς και σε ορισμένους ζωτικούς τομείς της εσωτερικής 
οργάνωσης και λειτουργίας της Οργάνωσης μας.  Για το έκτακτο προσωπικό θεωρώ 
σημαντική τη ψήφιση από τη Βουλή των δύο νομοσχεδίων, με τα οποία αφενός 
ρυθμίζεται το θέμα της συνεχούς απασχόλησης των υπηρετούντων εκτάκτων 
συναδέλφων και αφετέρου η πρόσληψη και η απασχόληση εργοδοτουμένων 
καθορισμένης διάρκειας, για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας.  Χαιρετίζουμε τη 
θετική αυτή εξέλιξη και δίνουμε τη διαβεβαίωση για συνεχείς προσπάθειες με στόχο 
και την ικανοποιητική ρύθμιση όσων εκκρεμοτήτων παρέμειναν σε σχέση με τους 
έκτακτους συναδέλφους. 
 

Σε ότι αφορά στα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας μας, 
αναφέρομαι ιδιαίτερα στην υλοποίηση της απόφασης για την ανέγερση στέγης 
συνταξιούχων με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, εξέλιξη που θέτει τέρμα 
σε μια μακρόχρονη εκκρεμότητα.  
 

Την ικανοποίηση μου εκφράζω επίσης και για την επιτυχή επέκταση και 
αναβάθμιση του θεσμού της ενοικίασης οργανωμένων διαμερισμάτων για 
επιχορηγημένες θερινές διακοπές που θα επαναληφθεί και φέτος με μεγαλύτερη όπως 
αναμένω επιτυχία.  
 

Ιστορικής σημασίας θεωρώ τέλος την ένταξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην Οργάνωσή μας από την 1η 
προσεχούς Μάιου, εξέλιξη που θα αποβεί προς αμοιβαίο όφελος των εργαζομένων σε 
δύο ζωτικούς τομείς του κρατικού τομέα.  
 

Στο σημείο αυτό κλείνω την εισηγητική μου ομιλία προς το 48ο Συνέδριο 
ευχόμενος κάθε επιτυχία στις εργασίες του. 
 
 
 

Σας ευχαριστώ. 


