Κύριε πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,
Εκπροσωπώντας τη συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕΤελωνειακών, απευθύνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και
εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας.
Ηρθαμε, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί
μετά

την

Αττική

τη

μεγαλύτερη

και

σπουδαιότερη

τελωνειακή περιφέρεια της χώρας μας.
Είναι η περιφέρεια με τις σπουδαιότερες πύλες εισόδουεξόδου της πατρίδος μας προς τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προς τρίτες χώρες.
Είναι η περιφέρεια που μετά από σύμφωνη γνώμη των
συνδικαλιστικών της παρατάξεων, φιλοξενεί το συνέδριο
μας και τους ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη
φιλοξενία αυτή.
Στην αίθουσα σήμερα, εκτός από εμάς τους εκλεγμένους
συνέδρους παρακολουθούν τις εργασίες μας με αγωνία και
πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι ήρθαν:
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να ακούσουν τον απολογισμό της απερχόμενης
διοίκησης,
να ακούσουν προτάσεις,
να ακούσουν λύσεις,
να ακούσουν θέσεις για τη προοπτική και το μέλλον
του κλάδου μας.
Άκουσα με προσοχή το πρόεδρο της απερχόμενης
διοίκησης και ειλικρινά αναρωτήθηκα αν όσα μας είπε
έχουν σχέση με τη πραγματικότητα ή αν θεωρούσε ότι
βρίσκεται σε άλλο ακροατήριο και όχι σε ακροατήριο των
τελωνειακών.
Το κλάδο που κατάφερε τη τριετία που πέρασε, να τον
συρικνώσει, να τον απαξιώσει και να καταφέρει να γίνουν
οι τελωνειακοί υπάλληλοι από πρώτοι έσχατοι.
Φυσικά γι αυτή τη κατρακύλα και την απαξίωση της
υπηρεσίας, δεν ευθύνεται η οικονομική κρίση, την οποία
επικαλούμενα μόνο όταν μας συμφέρει, αλλά ότι δεν
μπόρεσε η απερχόμενη διοίκηση να σταθεί στο ύψους των
περιστάσεων.
Να αγωνιστεί και

να προστατέψει την υπηρεσία και

τους τελωνειακούς υπαλλήλους από την προπαγάνδα που
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ήθελαν να επιβάλλουν ορισμένοι για να πετύχουν την
απαξίωση της.
Δεν

μπήκε καν στο κόπο ο πρόεδρος να μας πει εάν

έκανε έστω και μια παρέμβαση

για να

προστατεύσει

όλους εμάς.
Για να προστατέψει τα δικαιώματά μας
Για να προστατέψει την αξιοπρέπεια μας ή οποία
καταρρακώθηκε.
Για να προστατέψει την οικονομική μας αυτοδυναμία
και ιδιαιτερότητα μας.
Για να προστατέψει την αυτοτέλεια της υπηρεσίας μας
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Διάβασα με προσοχή την ομιλία του προέδρου, στο
προηγούμενο συνέδριο της Ρόδου και δυστυχώς κατέληξα
στο συμπέρασμα ότι οι τότε εξαγγελίες του γιά αυτοτέλεια
της υπηρεσίας, για αξιοκρατία, για μη περικοπή
αποδοχών κ.λ.π ήταν κούφια λόγια-ήταν προεκλογικές
εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και χωρίς καμιά
προοπτική.
Ήταν, κύριοι, σύνεδροι, ο εμπαιγμός των τελωνειακών
σε όλο του το μεγαλείο.
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Σας θυμίζω ορισμένα από αυτά παχιά λόγια
<<Για τα κλαδικά θέματα. Σήμερα η κατάσταση του
Κλάδου είναι γνωστή σε όλους σας. Δεν μπορούμε να
την ωραιοποιήσουμε, δεν μπορούμε να την κρύψουμε

<<Ο Κλάδος δεν έχει συνέχεια, αν δεν ληφθούν άμεσα
μέτρα και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να
συμβάλουμε σ΄΄αυτό...>>,
2ο
<<Υπάρχει δυνατότητα από πλευράς Υπουργείου να
γίνονται μετακινήσεις εντός Νομού , χωρίς την
έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αυτό θα
προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε και θα το
ακυρώσουμε, μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα,
μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις.>>
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<<Θα ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, θα
ανατρέψουμε τις υπάρχουσες διαδικασίες, θα
απλοποιηθούν τα πάντα, για να υπάρχει μια συνέχεια,
για να βαδίσει ο Κλάδος στον δρόμο που βαδίζουν οι
περισσότερες Τελωνειακές Υπηρεσίες.>>
<<Θα αναβαθμιστούν υποχρεωτικά οι Υπηρεσίες οι
Διωκτικές της Υπηρεσίας μας, ΕΛΥΤ και ΣΔΟΕ. >

<Οι συνάδελφοι μας ψήφισαν, μας στήριξαν και
ελπίζουν σε εμάς και εμείς θα αγωνιστούμε και
είσαστε σίγουροι ότι δεν θα τους διαψεύσουμε>>
<<Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις για να διασφαλίσουν
αυτά που έχουμε, για να επακατακτήσουμε μέρος
τουλάχιστον αυτών
που χάσαμε .>>
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Δεν μας είπατε, όμως, κύριε Πρόεδρε, τι κάνατε τη τριετία
που πέρασε για να υλοποιήσετε τις βαρύγδουπες
εξαγγελίες, που με υπερηφάνεια μας εξαγγείλατε;
Δυστυχώς κάνατε το απόλυτο τίποτα
Και σαν να μην έφτανε αυτό συνεχίστηκε ο εμπαιγμός
αυτός και ολοκληρώθηκε με τη λήξη της θητείας σας, η
οποία συνδυάζεται
με εξευτελιστικό μισθολόγιο,
με την αναξιοκρατία στο έπακρο,
με

κατάργηση της Δ/νσης

μελλοντική

ενοποίηση

προσωπικού

όλων

των

και με

κλάδων

του

Υπουργείου Οικονομικών
Και έρχεστε σήμερα, κύριε πρόεδρε, από αυτό το βήμα και
σαν να μη συνέβη

απολύτως τίποτε, μας είπατε ότι

αγωνιστήκατε για να προασπίσετε τα συμφέροντα του
κλάδου μας.
Εγώ απλά θα ρωτήσω και θα ήθελα να μου απαντήσει με
ειλικρίνεια στη δευτερολογία του..

τι έκανε για να μην διαλυθεί η υπηρεσία μας;
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Μέχρι

σήμερα,

ξέραμε

ότι

η

αναδιοργάνωση

των

Υπηρεσιών ξεκινούσε από προτάσεις της Υπηρεσίας η
οποίες

στέλνονταν

για

επεξεργασία

και

υποβολή

προτάσεων στον συνδικαλιστικό όργανο.
Εδώ το 2012, η διοίκηση της Ο μοσπονδίας, πρωτοτύπησε
και έκανε ακριβώς το αντίθετο.
Έκανε η ίδια πρόταση στην υπηρεσία
για καταργήσεις και συγχωνεύσεις τελωνείων,
για μειώσεις οργανικών θέσεων προϊσταμένων,
για μειώσεις προσωπικού, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς
την εκπόνηση κάποιας μελέτης και χωρίς να έχουν πρώτα
καθοριστεί διαδικασίες που θα επέτρεπαν την όποια
αναδιοργάνωση

για

την

εύρυθμη

λειτουργία

της

υπηρεσίας.
Τα

αποτελέσματα,

όλοι

μας

τα

βιώνουμε

και

τα

γνωρίζουμε.
Η προχειρότητα αυτού του εγχειρήματος

ανέδειξε την

ανεπάρκεια, όλων όσων φρόντισαν για το ανέφικτο.
Θα ήθελα να ακούσω το σκεπτικό του πρόεδρου, για αυτές
του τις πρωτοβουλίες, οι οποίες δυστυχώς λόγω της
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προχειρότητας που έγιναν, μόνο αναστάτωση θα φέρουν
και όχι προοπτική.
Τι έκανε

για να διασφαλίσει την αυτοτέλεια της

υπηρεσίας;
Δυστυχώς και εδώ, συμπορεύτηκε η απερχόμενη διοίκηση
της Ομοσπονδίας, με τη βούληση του Υπουργείου και της
πολιτικής ηγεσίας, για διάλυση της τελωνειακός υπηρεσία.
Η πρώτη πράξη αυτού του έργου , έγινε με την κατάργηση
της Δ/νσης προσωπικού και την υπαγωγή όλων των
τελωνειακών στη Δ1 Δ/ση.
Η δεύτερη πράξη του έργου αυτού , να είστε σίγουροι, ότι
θα συντελεσθεί με την ενοποίηση όλων των κλάδων του
Υπουργείου.
Όμως,

κύριοι

σύνεδροι,

μη

παραξενεύεστε

με

τις

πρωτοβουλίες αυτές.
Η παράταξη της ΠΑΣΚ, πριν από αρκετά χρόνια,

είχε

πρωτοστατήσει στην ενοποίηση Δ/νσεων του Υπουργείου,
δημιουργώντας τις περίφημες θεματικές δ/νσεις.
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Μήπως ξεχάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι η παράταξη σας
είχε υπερθεματίσει στην τότε ενοποίηση αλλά και στη
σημερινή διάλυση;
Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνετε, με τις αστοχίες σας ότι δεν
είχε ολοκληρωθεί τότε.
Σκεφθείτε, κύριοι σύνεδροι, πόσο άστοχη ήταν αυτή η
πρωτοβουλία της απερχόμενης διοίκησης που ακόμα και
τα

τεχνικά

κλιμάκια

που

ασχολήθηκαν

με

την

αναδιοργάνωση την ανέβαλαν για μετά την εφαρμογή του
ICIS NET στα τελωνεία.

Και ξέρετε γιατί.
Γιατί, κατάλαβε ότι πρώτα έπρεπε να καθοριστούν
μηχανογραφικά

οι

διαδικασίες

και

κατόπιν

να

προχωρήσουμε στην αναδιοργάνωση.
Τι έκανε για να πείσει την υπηρεσιακή και πολιτική
ηγεσία για τη διαφορετικότητα της υπηρεσίας και να
διασφαλίσει τις αποδοχές των ΔΕΤΕ και τις αποδοχές
του βασικού μας μισθού;
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Δεν μας είπε τι ενέργειες, τι αγώνες και τι παρεμβάσεις
έκανε για να πείσει τη πολιτική ηγεσία, για την εξαίρεση
των τελωνειακών από τις περικοπές των μνημονίων, λόγω
των ειδικών συνθηκών εργασίας που έχουμε.
Δυστυχώς δεν έκανε απολύτως τίποτε, απλώς δέχθηκε
μοιρολατρικά τις όποιες αποφάσεις
Τι έκανε για να προστατεύσει τους συναδέλφους από
τις αυθαίρετες μεταθέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Η παράταξη, την οποία υπηρετεί το προεδρείο της
Ομοσπονδίας δηλαδή η ΠΑΣΚ διεκδικούσε, στα λόγια
φυσικά,

να καταργήσει το άρθρο 6 του Ν 3845 του

πρώτου μνημονίου για τις μετακινήσεις των συναδέλφων
εντός του ιδίου νομού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Οι μεταθέσεις όμως συνεχίζουν να γίνονται συλλήβδην με
αυτό τον τρόπο και τις μαθαίνουμε όλοι μας αφού
αναρτηθούν στο site διαύγεια.
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Καμία προσπάθεια , από το προεδρείο να αλλάξει τις
διατάξεις αυτές, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες του
και ξέρετε γιατί;
Γιατί εξυπηρετεί έτσι τις ρουσφετολογικές μετακινήσεις των
ημετέρων.
Τι έκανε για να σταματήσουν οι ρουσφετολογικές
προαγωγές προϊσταμένων τμημάτων και Δ/νσεων;
Η ΠΑΣΠ, μας έλεγε ότι μάχεται να καταργήσει το άρθρο 55
του νόμου 4002/11 που αναφέρεται στην τοποθέτηση
προϊσταμένων όλων των βαθμίδων με μόνο την υπογραφή
του αρμόδιου Υπουργού.
Υποσχόταν ότι

θα προωθήσει ένα καινούργιο σύστημα

που θα διεπόταν από αντικειμενικά και προπάντων
αξιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά
προσόντα και την υπηρεσιακή κατάρτιση του κάθε
υπαλλήλου.
Όπως, ξέρετε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα προς
αυτή την κατεύθυνση .
Οι τελευταίες επιλογές έγιναν λίγες μέρες πριν τις
Βουλευτικές εκλογές τις 6 Μαΐου του 2012 με αυστηρά
κομματικά κριτήρια, μη εφαρμόζοντας ποτέ την αξιοκρατία
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και κάνοντας πράξη τη ρήση να προάγονται οι αρεστοί
και όχι οι άριστοι.
Αντί να προσπαθήσουν για να μην περάσει η κατάργηση
της υπερβάλλουσας διαφοράς που αφορούσε όλους τους
συνάδελφου ΕΤΡΕΧΑΝ ΚΑΙ ΕΒΓΑΖΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
για να σώσουν τους ημέτερους να μη χάσουν τις θέσεις
τους των οποίων η θητεία έληγε σε 2 μήνες.
Και πράγματι το πέτυχαν και σας συγχαίρω κύριε πρόεδρε
για την επιτυχία σας αυτή .
ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ το μόνο θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε
σοβαρά και το πετύχατε και πετύχατε μάλιστα όχι μόνο να
μην καταργηθούν οι προϊστάμενοι, αλλά να βρίσκονται
ακόμα και σήμερα στις θέσεις τους ενώ η θητεία τους έχει
λήξει από τον περασμένο Ιανουάριο.
Ειλικρινά , πιστεύετε, ότι με αυτό τον τρόπο θα γίνει
παραγωγική η υπηρεσία μας;
θα προσφέρουν έργο οι προϊστάμενοι, όταν γνωρίζουν
ότι είναι υπό προθεσμία και ότι σήμερα ή αύριο μπορεί να
καταργηθούν από τις θέσεις τους;
Φυσικά φροντίσατε προεκλογικά να μοιράσετε θέσεις για
εκλογική και μόνο επιτυχία σας.
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΄Ολα αυτά φυσικά, ισχυρίζεστε ότι έγιναν με στόχο την
οικονομία τόσο από πλευράς του ανθρώπινου δυναμικού
όσο και των δαπανών.
Αυτό όμως που επετεύχθει τελικά από όλα τα παραπάνω
είναι σήμερα
να υπολειτουργεί η υπηρεσία,
να επικρατεί χάος,
να μην προσφέρονται αξιόπιστες υπηρεσίες στους
πολίτες,
να στερείται το Δημόσιο σημαντικών εσόδων και το
σημαντικότερο
να μην έχει τη δυνατότητα και τα μέσα να προστατέψει
το κοινωνικό σύνολο από το λαθρεμπόριο.
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς και σήμερα αποδείξατε για
ακόμα μία φορά ότι δεν είχατε τη τόλμη και την ευελιξία να
ανταποκριθείτε στις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν, για
να

προσφέρετε

ουσιαστικό

έργο

και

εν

τέλει

να

υλοποιήσετε αυτά που εσείς ο ίδιος εξαγγέλλετε .
Ειλικρινά λυπάμαι, για τους συναδέλφους τελωνειακούς
που εμπιστεύτηκαν εσάς και τη παράταξή σας για να
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υπερασπιστείτε τα πολύ σοβαρά θέματα της υπηρεσίας
και δυστυχώς τους απογοητεύσατε.
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Εμείς, δεν θέλουμε να είμαστε μηδενιστές, αναγνωρίζουμε
τις δυσκολίες των καιρών, αναγνωρίζουμε τις τυχόν καλές
προθέσεις που σίγουρα υπάρχουν.
Ήρθαμε εδώ, άλλοι για να απολογηθούν και άλλοι για να
υποβάλλουν σκέψεις και να προτείνουν λύσεις και
προτάσεις, οι οποίες θα βγάλουν την υπηρεσία από το
τέλμα και την απαξίωση.
Εμείς, η ΔΑΚΕ- Τελωνειακών.
Τολμάμε και απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, γιατί
είμαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές.
Αντιμετωπίζουμε

τα

ίδια

προβλήματα,

τόσο

σε

οικονομικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.
Εμείς δεν είμαστε αποκομμένοι από την υπηρεσία και
την κοινωνία.
Συμπάσχουμε και αγωνιούμε, για το αύριο, όπως όλοι
σας.
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Θέλουμε να συμπορευτούμε και να χαράξουμε μαζί το
δικό μας αύριο αλλά και της υπηρεσίας μας.
Θέλουμε μαζί να προγραμματίσουμε στο σχεδιασμό
της επόμενης τριετίας,
Γιατί:
-

τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν έχουν χρώμα
ούτε ιδεολογία

-

Οι στόχοι μας είναι κοινοί. Απλά διαφωνούμε
στις διαδικασίες για την επίτευξη τους

-

Θέλουμε ένα ήπιο κλίμα με κυρίαρχο όπλο τον
γόνιμο διάλογο

-

Θέλουμε να φέρουμε μία ισορροπία επικοινωνίας με
σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων.

-

Εμείς, κυρίες και κύριοι σύνεδροι
-Θα διεκδικήσουμε: όχι με λόγια ούτε με προεκλογικές
υποσχέσεις:
-Τη

θέσπιση ενός ειδικού

μισθολογίου για το

Υπουργείο οικονομικών το οποίο θα καταδεικνύει την
διαφορετικότητα του κλάδου σχετικά με τις συνθήκες
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εργασίας , το ωράριο και τη είσπραξη του 40% περίπου
των Δημοσίων εσόδων.
- Τη διατήρηση της υπερβάλλουσας διαφοράς και πέρα
από 2016 .
- Τη διεκδίκηση της υπερβάλλουσας διαφοράς για τους
συναδέλφους του πρώην που ΟΔΔΥ που τόσο άδικα
εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του μέτρου.
- Το ξεπάγωνα της αναστολής της βαθμολογικής
εξέλιξης των συναδέλφων που ισχύει από το 2012.
- Την άσκηση πίεσης για έκδοση

Π.Δ. για την

αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων μέχρι 7 χρόνια
όπως προβλέπει ο νόμος .

- Να δοθούν οι 20 ώρες υπερωριακής απασχόλησης σε
όλους

τους

συνάδελφους

λογαριασμό των ΔΕΤΕ.
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και

μάλιστα

από

το

- Να μη εφαρμοστεί ξανά το μέτρο της εργασιακής
εφεδρείας, της κινητικότητας ή των απολύσεων στον
Κλάδο μας.

- Οι επιλογές και οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων
όλων των βαθμίδων να γίνονται μέσα από την
λειτουργία

των

Υπηρεσιακών

Συμβουλίων,

με

αντικειμενικά, αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια.
- Να μπει τέλος στην καταχρηστική μέθοδο των
μεταθέσεων με το άρθρο 6 του ν 3845/10 του α΄
μνημονίου και να εξετάζονται όλες οι αιτήσεις των
συναδέλφων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
- Πρόσληψη

μέσω

ΑΣΕΠ

νέων

υπαλλήλων

και

ειδικότερα με πτυχίο νομικής σχολής και τουλάχιστον
τριετή άσκηση δικηγορίας ώστε να αξιοποιηθούν στα
δικαστικά τμήματα.
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- Εξοπλισμό των τελωνείων με σύγχρονα

μέσα

ελέγχων

- Σύσταση Δ/νση εκπαίδευσης ώστε όλοι οι συνάδελφοι
να έχουν ίσες ευκαιρίες

με διαρκή και έγκαιρη

εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές.
- Να μην γίνει άλλη μείωση στην κύρια σύνταξη των
συναδέλφων συνταξιούχων.
- Έκδοση νέου κανονισμού καθηκόντων μετά την
πλήρη εφαρμογή του ICICNET.
- Την διεκδίκηση οικονομικών κινήτρων επίτευξης
στόχων.
- Να εξακολουθεί να καταβάλλεται το 20% από τις
εισπράξεις των ΔΕΤΕ στο ειδικό λογαριασμό του
ΤΕΑΔΥ ώστε όλοι οι συνταξιούχοι συνάδελφοι να
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συνεχίσουν να παίρνουν την επιπλέων επικουρική
σύνταξη .
- Την ανάδειξη και καθιέρωση του ηγετικού χαρακτήρα
της τελωνειακής υπηρεσίας στο ενιαίο παράθυρο
(Single window)

- Την καθιέρωση του ρόλου της Θαλάσσιας δίωξης του
λαθρεμπορίου

με

επανδρωμένα

σκάφη

για

την

προστασία της χώρας.

-

Είμαστε υπέρ της συνεχούς επιμόρφωσης των
συναδέλφων

και

της

προσαρμογής

στα

νέα

υπηρεσιακά δεδομένα.

-

Είμαστε υπέρ της αναβάθμισης της υπηρεσίας εν
όψει μάλιστα και των κοσμογονικών αλλαγών πού
έρχονται.
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Θέλουμε βελτίωση των συνθηκών εργασίας :

-

ώστε τα Τελωνεία να γίνουν

πιο λειτουργικά και

φιλικά σε όλους.
-Θέλουμε να έχουμε καλή και αρμονική συνεργασία
με

την

υπηρεσιακή

και

πολιτική

ηγεσία,

γιατί

πιστεύουμε ότι για να πεισθούν να υλοποιήσουν τα
αιτήματά μας πρέπει να είμαστε καλοί και πειστικοί
συνομιλητές.
-Δηλώνουμε δε ότι διαφωνούμε με κάθε είδους
αντιπαλότητα και διαρκή αντιπαράθεση.
Για την επιδίωξη αυτή χρειάζεται συνέπεια λόγων και
έργων διαχρονικά.
Χρειάζεται

οι

μακροχρόνιες

επιδιώξεις

μας

να

παραμένουν σταθερές και αταλάντευτες με ιεράρχηση
των στόχων που να είναι αποδεκτοί από όλους.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
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Οι παραπάνω στόχοι μας δεν είναι όνειρα απατηλά ή
απραγματοποίητα,

ούτε

ανάγονται

στη

σφαίρα

του

φανταστικού.
Είναι στόχοι υλοποιήσιμοι και εφικτοί, αρκεί να ξέρεις σε
κάθε περίπτωση πώς θα διαχειριστείς το πρόβλημα και
πώς να πείσεις.
Δεν

σας λέμε, φυσικά ότι

όλα αυτά είναι δυνατόν να

πραγματοποιηθούν άμεσα.
Χρειάζεται όμως ιεράρχηση, αξιολόγηση και πειθώ.
Εμείς, καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, να
κάνουν

την

υπέρβαση,

να

απομακρυνθούν

από

σκοπιμότητες και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να
στρατευθούμε όλοι μαζί, σε έναν αγώνα, ο οποίος φυσικά
και δεν θα είναι εύκολος, για να αποκαταστήσουμε τη
χαμένη μας αξιοπρέπεια και να οδηγήσουμε την υπηρεσία
μας στο δρόμο της ανάπτυξης και όχι της συρρίκνωσης.
Εύχομαι

και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες του

συνεδρίου μας και ελπίζω τα συμπεράσματα που σήμερα
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και αύριο θα βγουν να είναι τέτοια που να σηματοδοτήσουν
τη διαφορετικότητα και την απαρχή ενός νέου ξεκινήματος
για όλους μας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

22

