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Ομιλία Γενικού Γραμματέα Γλαύκου Χατζηπέτρου 
κατά την εναρκτήρια Σύνοδο του 55ου Συνεδρίου 

στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο – Τετάρτη 30 Μαΐου  2018 
 

 
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
 
 Σας υποδεχόμαστε με χαρά και σας ευχαριστούμε που 
ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας  
 

Η παρουσία σας προσδίδει ιδιαίτερη τιμή στην Οργάνωσή μας και 
συνιστά αφ’ εαυτής έμπρακτη απόδειξη του γνήσιου ενδιαφέροντός σας για τα 
θέματα των δημοσίων υπαλλήλων και της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

 
Η τιμή αυτή αντανακλάται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και  

διερμηνεύοντας τα αισθήματά τους, σας εκφράζω τις ευχαριστίες όλων μας 
για την ηθική ενίσχυση που υποδηλώνει και παρέχει η εδώ σημερινή σας 
παρουσία, με το συμβολισμό και το κύρος της θεσμικής σας ιδιότητας, ως 
κορυφαίου πολιτειακού παράγοντα, αλλά και ως συνεπακόλουθο της όλης 
προσωπικότητας σας. 

 
Ως έκφραση εκτίμησης προς την Οργάνωσή μας ερμηνεύεται επίσης η 

παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας και του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας .  

 
 Ιδιαίτερη χαρά προσδίδει η παρουσία στο Συνέδριο των συναδέλφων 

Νίκου Παναγιώτου, Ανδρέα Παπαπολυβίου, Ανδρέα Χριστοδούλου, Ανδρέα 
Αντωνίου και Γιώργου Φλουρέντζου, που υπηρέτησαν για πάρα πολλά χρόνια 
το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλισμό. Τους ευχαριστώ τόσο για την σημερινή 
τους παρουσία όσο και για την όλη προσφορά τους. 

 
 Τέλος καλωσορίζω τα ανώτατα στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας και 
τους  συναδέλφους που συμμετέχουν στις εργασίες του 55ου Συνεδρίου ως 
Αντιπρόσωποι των Επαγγελματικών Κλάδων και των Επαρχιακών Τμημάτων 
και κατ’ επέκταση όλων των δημοσίων υπαλλήλων στο κυρίαρχο αυτό σώμα 
της Οργάνωσης μας.   
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
 

Η Οργάνωσή μας συμπληρώνει φέτος 91 χρόνια συνεχούς προσφοράς 
προς το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο και το κοινωνικό σύνολο. Η  πλούσια σε 
δράση και επιτεύγματα ιστορία της ΠΑΣΥΔΥ είναι ταυτισμένη με την  
πολυσήμαντη, πολυτάραχη και δημιουργική πορεία του συνδικαλιστικού 
κινήματος της Κύπρου, καθώς  και  τους  σκληρούς και επίπονους αγώνες 
των εργαζομένων στον τόπο μας για βελτίωση  του βιοτικού τους επιπέδου 
και των συνθηκών εργασίας τους.   
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Θα μπορούσε επίσης να λεχθεί ότι από το 1960 και μετά η δράση της 

ΠΑΣΥΔΥ είναι απόλυτα συνυφασμένη και με την εξέλιξη του κυπριακού 
κράτους.  Και η αλήθεια είναι ότι ως Οργάνωση ποτέ δε διαχωρίσαμε τα 
προβλήματα που χειριζόμαστε σε συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά.  Αντίθετα 
θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα βρίσκονται σε μια 
αλληλεξάρτηση.   

 
Και είναι κάτω απ’ αυτό το πρίσμα θεώρησης που αντιμετωπίζουμε τα 

όποια δημοσιοϋπηρεσιακά θέματα και δημοσιοϋπαλληλικά αιτήματα. Πάγιος 
διακηρυγμένος δίδυμος στόχος της Οργάνωσης ήταν και είναι  η διασφάλιση 
ανοδικής πορείας για τα μέλη, αλλά και  η προσφορά συνεχώς 
αναβαθμισμένης εξυπηρέτησης στο λαό.  
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
 
 Στην Ημερήσια Διάταξη του Συνεδρίου μας υπάρχουν πολλά και 
φλέγοντα προβλήματα. Αναντίλεκτα, όμως, οι εξελίξεις στο κυπριακό 
επισκιάζουν όλα τα άλλα θέματα του Συνεδρίου. 
 
 Η Οργάνωση μας και τα μέλη της  μαζί με ολόκληρο τον κυπριακό λαό 
αγωνιούν για τη στασιμότητα στο μέγα πρόβλημα της πατρίδας μας και με 
αυξανόμενη ανησυχία καταγράφουμε τις αναποτελεσματικές κινήσεις των 
ισχυρών για να διανοίξει ο δρόμος για μια δίκαιη λύση. 
 
 Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον και στηρίζουμε κύριε Πρόεδρε 
τις προσπάθειες σας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του 
πλαισίου Γκουτιέρες και την τροχοδρόμηση πορείας για μια δίκαιη και βιώσιμη 
λύση που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα εδραιώνει συνθήκες 
προόδου και ευημερίας για το σύνολο του  Κυπριακού λαού. Μία λύση που θα 
απαλλάσσει τον τόπο μας από τα κατοχικά στρατεύματα και τις εγγυήσεις και 
θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους μας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτό, κ. Πρόεδρε,  είναι το ζητούμενο από τον 
κυπριακό  λαό.  
  
  
             
 Κύριε Πρόεδρε, 
 

Στο Συνέδριο μας, πέραν από την επιβεβλημένη και ενδεδειγμένη 
αποτίμηση των πεπραγμένων του τελευταίου χρόνου, θα αναπτυχθεί ένας 
γόνιμος, ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος για το ρόλο, τις ευθύνες 
και τις αναβαθμισμένες αρμοδιότητες μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσίας, 
αλλά και για τα φλέγοντα επαγγελματικά προβλήματα των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

 
Ειδικότερα στα προβλήματα που  θα μας απασχολήσουν 

προτεραιότητα θα έχουν τα θέματα που σχετίζονται με την Οργάνωση και 
Λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, την Αυτονόμηση των Κρατικών 
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Νοσηλευτηρίων, το Γενικό Σχέδιο Υγείας και συναφή θέματα του τομέα της 
υγείας, τα θέματα των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και 
τα μέτρα λιτότητας που συνεχίζονται για έκτη χρονιά.   

 
Δεν προτίθεμαι να προχωρήσω σε πλήρη και λεπτομερή ανάλυση των 

διαφόρων πτυχών των προβλημάτων αυτών και των σχετικών θέσεων μας. 
Θα προβώ, όμως, σε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις και 
διαπιστώσεις. 

 
 

 Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Είναι αυταπόδεικτο ότι η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα 
επηρεάζει άμεσα την οικονομία, αφού οι δραστηριότητες της δημόσιας 
διοίκησης συνδέονται και επηρεάζουν τη λειτουργία και αποδοτικότητα του 
ιδιωτικού τομέα.  Και είναι γι’ αυτό που όλες ανεξαίρετα οι κυβερνήσεις 
ιεραρχούν  τα θέματα της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της 
δημόσιας υπηρεσίας, στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους.   
 
 Το ίδιο έπραξε και η δική σας κυβέρνηση.  Μάλιστα κληθήκαμε σε 
διάλογο  για σειρά μεταρρυθμίσεων που προβλέπονταν από το Μνημόνιο 
Συναντίληψης που συμφωνήθηκε με τους διεθνείς πιστωτές.  
 

Η ΠΑΣΥΔΥ με αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον, στα πλαίσια των θεσμοθετημένων διαδικασιών, συμφώνησε με τη 

Κυβέρνηση σε σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, σε σχέση με τη διαχείριση και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας. 
Ειδικότερα συμφωνήθηκε νέο σύστημα προαγωγών, σύγχρονο σύστημα 
αξιολόγησης και νέο σύστημα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και 
τονίζουμε ότι δεν επρόκειτο για απλά θέματα, αφού κάποια από αυτά 
συζητούντο για  μια 20ετία, χωρίς αποτέλεσμα. 
 
 Για την υλοποίηση της συμφωνίας ετοιμάστηκαν έξι μεταρρυθμιστικά 
νομοσχέδια που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Αυγούστου 
2015 και στη συνέχεια προωθήθηκαν στη Βουλή. Με το αίολο επιχείρημα ότι η 
προτεινόμενη μεταρρύθμιση δεν ήταν ολοκληρωμένη, η Ολομέλεια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων στις 9 Δεκεμβρίου 2016, κατά πλειοψηφία, 
καταψήφισε τα Νομοσχέδια αυτά.  
 
 Είναι άξιον αναφοράς ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων ενώπιον 
της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος  της ΕΔΥ κ. Γιώργος 
Παπαγεωργίου  μεταφέροντας τη θέση της Επιτροπής ανέφερε ότι το 
προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων με την εισαγωγή 
μετρήσιμων κριτηρίων για την επάρκεια, την απόδοση και την κατάρτιση των 
υποψηφίων θα επιτρέψει στην ΕΔΥ να επιτελέσει αποτελεσματικότερα την 
αποστολή της.   
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Έρχομαι τώρα στο θέμα της Αυτονόμησης των Κρατικών 
Νοσηλευτηρίων και του Γενικού Σχεδίου Υγείας. 
 

Η ΠΑΣΥΔΥ ως υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα στήριξε την προσπάθεια 
της Κυβέρνησης και του τέως Υπουργού Υγείας  για αυτονόμηση των 
Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και θωράκιση τους εν όψει  της εφαρμογής του 
Γενικού Σχεδίου Υγείας. Από το βήμα του Συνεδρίου μας η ΠΑΣΥΔΥ δηλώνει 
ότι θα είναι πρωτοστάτης  ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κρατικά Νοσηλευτήρια 
θα συνεχίσουν να  αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας στον τόπο μας, όπως ισχύει σε κάθε κοινωνικό κράτος. Χαιρετίζουμε 
την αναγνώριση της προσφοράς των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αφού και ο 
νομοθέτης αποφάσισε την οικονομική τους στήριξη για τα πρώτα πέντε χρόνια 
εφαρμογής του ΓεΣΥ.  

 
 

 
Έρχομαι τώρα στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. 
 
  Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει, στηρίξαμε το προωθούμενο 
Γενικό Σχέδιο Υγείας κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: πρώτον, ότι η 
διασφάλιση των υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει να αποτελεί βασική ευθύνη 
του κράτους, δεύτερον, ότι τα κρατικά νοσοκομεία θα καταστούν βιώσιμα και 
ανταγωνιστικά και τρίτον ότι όλοι ανεξαιρέτως θα συνεισφέρουν στο ΓεΣΥ.  
 
 Το ΓεΣΥ φαίνεται να περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, με άμεση 
προτεραιότητα την αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Ως Οργάνωση 
παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε όπου κρίνουμε σκόπιμο για τη 
διασφάλιση των προϋποθέσεων που θέσαμε και τη διαφύλαξη των 
εργασιακών δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων λειτουργών στις υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας. 
  
 Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι για την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας καταλυτική υπήρξε και η δική σας 
παρέμβαση κ. Πρόεδρε για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων εργασιακών 
ζητημάτων που αφορούν το νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, μετά τη 
σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο προεδρικό μέγαρο στις 07.03.2017 
για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού προσωπικού στην επιστημονική δομή, 
ανάλογη συμφωνία επιτεύχθηκε στις 28.07.2017 για τη μισθολογική 
αναβάθμιση των Ιατρικών Λειτουργών, ενώ στη συνέχεια συνομολογήθηκαν  
συμφωνίες που αφορούν στη μισθολογική αναβάθμιση των 
Φυσιοθεραπευτών, των Ακτινογράφων, των Εργοθεραπευτών, των 
Τεχνολόγων Νοσοκομειακών Εργαστηρίων, των Φαρμακοποιών και των 
Ειδικών Ψυχολόγων, μετά από σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 
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Συνεχίζω με το θέμα των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου 
Χρόνου 

 
 Η Οργάνωση μας στήριξε και στηρίζει με θέρμη τα αιτήματα των 
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.  Ως αποτέλεσμα των 
προσπαθειών μας χρόνια προβλήματα των συναδέλφων οδηγήθηκαν σε 
λύση.  Ειδικότερα  αναφέρονται οι συμφωνίες της ηγεσίας της Οργάνωσης 
μας στο επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού 
Οικονομικών, που ψηφίστηκαν σε νόμους με κυριότερες πρόνοιες το μη 
τερματισμό των υπηρεσιών όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου 
λόγω πλεονασμού, τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας όσων 
συναδέλφων είχαν συμπληρώσει είτε συμπληρώνουν υπηρεσία 30 μηνών σε 
συμβάσεις αορίστου χρόνου και τη βελτίωση στην παραχώρηση 
φιλοδωρήματος. 
 
 Πρόσθετα, με ενέργειες και πάλιν της ΠΑΣΥΔΥ, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 84.363 στις 20.02.2018, ενέκρινε 
ρυθμίσεις για τα θέματα των αδειών ανάπαυσης, ασθενείας, μητρότητας, 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά. κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τους 
μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. 
 
 Επισημαίνουμε, τέλος, ότι μετά τις πιο πάνω θετικές εξελίξεις η 
ΠΑΣΥΔΥ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για υλοποίηση του πρωταρχικού 
στόχου που αποφασίστηκε από τα Συλλογικά Σώματα της Οργάνωσης για  
διορισμό διά νόμου σε μόνιμες δημόσιες θέσεις όλων των εργοδοτουμένων 
αορίστου χρόνου που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία πάνω σε πλήρη 
βάση απασχόλησης και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τα 
Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων στις οποίες θα διοριστούν.  Ο συλλογικός 
διορισμός των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κρίνεται απαραίτητος, 
αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 
και αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης, 
που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου.  Και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 
η ρύθμιση αυτή δεν θα έχει σημαντικό οικονομικό κόστος. 
 
 
 
 
 
Μέτρα λιτότητας 
 
 Οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα  βιώνουν εδώ και μια 
εξαετία την πολιτική λιτότητας που επηρεάζει αρνητικά τόσο τα εισοδήματα 
όσο και το βιοτικό τους επίπεδο.   
 
 Παρά τις αντιδράσεις μας και παρά το γεγονός ότι η τότε Κυβέρνηση 
από τον Ιούνιο του 2011 είχε προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που 
διέτρεχε η χώρα, εξαιτίας του υπερβολικά διογκωμένου τραπεζικού τομέα και 
των επισφαλών επενδύσεων,  αντί μέτρων για διόρθωση των κακώς εχόντων 
στις τράπεζες, με σειρά νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν το 2011, 2012 και 
2013 «κουτσούρεψε» τους μισθούς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
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εργαζομένων στο δημόσιο, με δραστικές μειώσεις και περικοπές που 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα.   
 
 Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει μετά την ψήφιση των υπό 
αναφορά νομοθετημάτων, με τα οποία ανατράπηκαν μονομερώς ουσιαστικοί 
όροι απασχόλησης των εργοδοτουμένων και συνταξιούχων στην κρατική 
υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από μέρους μας υπήρξε 
αντίδραση, αποκλειστικά και μόνο, για τη συνταγματική εκτροπή, αλλά και για 
την παραβίαση των συμφωνηθέντων.  Συνειδητά, με υπευθυνότητα και με 
έγνοια για το μέλλον του τόπου αποφύγαμε τις όποιες κινητοποιήσεις και 
δυναμικές αντιδράσεις και περιοριστήκαμε στην καταχώρηση προσφυγών 
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.   
  
 Αναμφίβολα οι επιβληθείσες περικοπές στις αποδοχές και τις συντάξεις  
είναι ένα σκληρό και επώδυνο μέτρο, αφού έχουν οδηγήσει σε υπέρμετρη 
απώλεια του προηγουμένως διαθέσιμου εισοδήματος.  Εξίσου σκληρό μέτρο 
συνιστούν και οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό τόσο σε σχέση με τους 
υπηρετούντες όσο και σε σχέση με τους νεοεισερχομένους.   
 
 Πληροφοριακά αναφέρεται ότι με αίτημα μας στην Μικτή Επιτροπή 
Προσωπικού ζητήσαμε την επαναφορά, έστω και με τροποποιήσεις, του 
επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης κρατικών υπαλλήλων για τους 
νεοεισερχομένους, αντί του προταθέντος Ταμείου Προνοίας. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Η ΠΑΣΥΔΥ, παράλληλα με τη δράση της για την προώθηση των 
επαγγελματικών προβλημάτων των μελών δραστηριοποιείται σε πολιτιστικά 
θέματα, στην ανάπτυξη διεθνών συνδικαλιστικών σχέσεων, καθώς και σε 
άλλα επί μέρους θέματα για την προαγωγή των συμφερόντων και της 
ευημερίας των μελών, σε ζητήματα που αφορούν τη γυναίκα, καθώς και σε 
ευρύτερα κοινωνικά θέματα.  
 
  Όσον αφορά στο θέμα της ευημερίας των μελών η Οργάνωσή μας 
λειτουργεί Στέγη Συνταξιούχων,  7 Νηπιαγωγεία σε παγκύπρια κλίμακα, 
Εξοχικά Διαμερίσματα στις περιοχές Χλώρακας και Πλατρών και Παιδική 
Κατασκήνωση στο Τρόοδος.  
 
 Η  Στέγη, η οποία διαθέτει 40 υπνοδωμάτια, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών με ολική νοσηλευτική φροντίδα και ιατρική κάλυψη καθόλη τη 
διάρκεια  το 24ώρου. 
 
 Στα νηπιαγωγεία μας φοιτούν γύρω στα 750 παιδιά και στο 
βρεφοκομείο 30 βρέφη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των 
εξόδων λειτουργίας τους το επωμίζεται η Οργάνωση.   
 
 Από το βήμα του περσινού μας Συνεδρίου εξαγγείλατε απόφαση της 
Κυβέρνησής σας για παραχώρηση τεμαχίου κρατικής γης για την ανέγερση 
νηπιαγωγείου και βρεφοκομικού Σταθμού σε χώρο που γειτνιάζει με το νέο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.  
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 Από το βήμα του φετινού μας Συνεδρίου, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, 
εξαγγέλλουμε ότι οι εργασίες για την ανέγερση του νέου Βρεφοκομικού 
Σταθμού και Νηπιαγωγείου θα  ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2018 και το νέο 
μας υπερσύγχρονο Κέντρο θα λειτουργήσει κανονικά από τη νέα σχολική 
χρονιά.   
 
  
 Κύριε Πρόεδρε, 
 

Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική αναφορά μου στα διάφορα θέματα που 
απασχολούν τη δημόσια υπηρεσία  και τους δημοσίους υπαλλήλους, θα 
ήθελα να τονίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ θα πρέπει να 
εμπνέονται και καθοδηγούνται από τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της 
αλληλοκατανόησης, της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  Οι 
σχέσεις αυτές δε θα πρέπει να είναι σχέσεις ανταγωνιστικές.  Πάγιος στόχος 
θα πρέπει να είναι η συνδιαλλαγή και η συναίνεση.  Έχουμε πλήρη επίγνωση 
του γεγονότος ότι χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις ούτε η μια πλευρά, ούτε η 
άλλη μπορούν να επιτύχουν.  Και ασφαλώς η όποια αποτυχία σε τελευταία 
ανάλυση αποβαίνει σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

 
 Μ’ αυτές τις σκέψεις  κ. Πρόεδρε, και αναμένοντας με ενδιαφέρον και 
τις δικές σας θέσεις και επισημάνσεις, σας καλωσορίζω και πάλι στο 55ο 
Συνέδριό μας και σας καλώ στο βήμα για να απευθύνετε την ομιλία σας προς 
τους Συνέδρους. 
 
 
 
 
 

 

 


