
 

 

Υαηξεηηζκόο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Σνκέα ηωλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ, θ. Μηράιε αθθά 

ζην 1ν πλέδξην Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ ΓΔΡΗΔΣ-ΔΔΔΣΣ 

Λεπθσζία 4-3-2011 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Θα ήζεια κε ηε ζεηξά κνπ λα επραξηζηήζσ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο Κύπξνπ θαη ηδηαίηεξα 

ηνλ Δπίηξνπν θ. Μηραειίδε γηα ηε θηινμελία ζην 1ν πλέδξην ξπζκηζηηθώλ αξρώλ Κύπξνπ 

θαη Διιάδαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην Μλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, κεηαμύ ησλ 

Αξρώλ, κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ, βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηαρπδξνκηθνύ θιάδνπ ηόζν ηεο Κύπξνπ όζν θαη ηεο Διιάδαο  

Όπσο γλσξίδεηε, κέζα από κία δηαδηθαζία ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο ηνπ ηνκέα, πνπ έρεη 

αξρίζεη από ην 1997, βξηζθόκαζηε ζήκεξα ζην ηειηθό ζηάδην αθνύ κε ηελ 3ε Σαρπδξνκηθή 

Οδεγία ηνπ 2008, όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα αλνίμνπλ πιήξσο ηελ 

ηαρπδξνκηθή αγνξά ζηνλ αληαγσληζκό, θαηαξγώληαο ην κνλνπώιην ηνπ Γεκόζησλ 

Παξόρσλ από 1/1/2011 γηα ηα παιαηά θξάηε κέιε θαη από 1/1/2013 γηα ηα λέα θξάηε κέιε 

(όπνπ αλήθεη θαη ε Κύπξνο), ηελ Διιάδα θαη ην Λνπμεκβνύξγν. 

 

Πξηλ αθνύζνπκε ηνπο νκηιεηέο καο, ζα ήζεια λα ζαο παξνπζηάζσ ζπλνπηηθά πνηα είλαη ε 

θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά ζήκεξα, θαη ηηο δξάζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο ΔΔΣΣ. 

1  Η Διιεληθή Σαρπδξνκηθή Αγνξά ζήκεξα 

Η ΔΔΣΣ δηεμάγεη θάζε ρξόλν κειέηε ζηελ νπνία απνηππώλνληαη ηα κεγέζε θαη νη ηάζεηο 

ηεο ειιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη γηα ην έηνο 2009, ζην ζύλνιν ηνπ ειιεληθνύ 

ηαρπδξνκηθνύ θιάδνπ θπξίαξρν κεξίδην αγνξάο από πιεπξάο εζόδσλ θαηέρεη ν ΦΠΚΤ 

(ΔΛΣΑ) κε κεξίδην 60,4 πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο Διιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ελώ ην 

ππόινηπν αθνξά ζηνπο ηδησηηθνύο παξόρνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αγνξά ππό 

θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο (θνύξηεξ) 39,3% ή Δηδηθήο Άδεηαο ( 0,3 %). 

 

1.1 Αγνξά ηαρπκεηαθνξώλ  (πάξνρνη κε Γεληθή Άδεηα): 

Λεηηνπξγεί ζε αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ κε κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ πειαηώλ.  
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Σν 2009 παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ δηαθηλνύκελσλ όγθσλ θαηά 1,3% θαη ησλ εζόδσλ 

θαηά 2,5%  ζε ζρέζε κε ην 2008. 

Σα πξνεγνύκελα ρξόληα ν κέζνο ξπζκόο αύμεζεο ησλ εζόδσλ ηεο αγνξάο ήηαλ 6,6% γηα 

ηελ πεληαεηία 2005-2009, θαη 16,3% γηα ηελ πεληαεηία 2000-2004.  

Παξαηεξείηαη πςειόο βαζκόο ζπγθέληξσζεο θαη κεγάινο αξηζκόο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ 

- πλνιηθά δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξίπνπ 1.250 επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 450 
είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών ηεο ΔΔΣΣ θαη 800 κέιε ησλ δηθηύνπ ηνπο 

- 9 επηρεηξήζεηο δειώλνπλ έζνδα άλσ ησλ 5 εθ. € θαη θαηέρνπλ πάλσ από ην 88% 
ηεο αγνξάο 

- Οη επηρεηξήζεηο πνπ δειώλνπλ έζνδα θάησ ησλ 200 ρηι. € είλαη πάλσ  από 350 θαη 
κνηξάδνληαη ην 3,5% ηεο αγνξάο 

 

1.2 Αγνξά Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΦΠΚΤ/ΔΛΣΑ θαη 5 πάξνρνη κε Δηδηθή Άδεηα)  

Σν 2009 παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ δηαθηλνύκελσλ όγθσλ θαηά 6,6% θαη ησλ εζόδσλ 

θαηά 0,4%  ζε ζρέζε κε ην 2008. 

Σα πξνεγνύκελα ρξόληα ν κέζνο ξπζκόο κεηαβνιήο ησλ εζόδσλ ηεο αγνξάο ήηαλ 3,43% 

γηα ηελ πεληαεηία 2005-2009 θαη 10,6% γηα ηελ πεληαεηία 2000-2004. εηδηθόηεξα  

Γηαθηλείηαη ηδηαίηεξα κηθξόο αξηζκόο αληηθεηκέλσλ αλά θάηνηθν  (θάησ ηνπ 30%  ηνπ 

επξσπατθνύ κ.ν.),  

Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα (78%) ησλ δηαθηλνύκελσλ επηζηνιώλ εκπίπηεη ζηα 

απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα (κνλνπώιην) ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

ρεηηθά πςειέο ηηκέο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΚΤ) 

Σν βαζηθό ηέινο επηζηνιήο 20 γξ. Α’ πξνηεξαηόηεηαο είλαη ην 5ν αθξηβόηεξν ζε 
απόιπηεο ηηκέο ζηελ ΔΔ θαη ην 4ν αθξηβόηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαζηηθή δύλακε. 

Πνιύ πεξηνξηζκέλνο αληαγσληζκόο (από 1% έσο 5%), ζηηο απειεπζεξσκέλεο ππεξεζίεο 

(αληηθείκελα άλσ ησλ 50 γξ. όπσο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά). 

Υαξαθηεξίδεηαη από ζπλερώο βειηηνύκελε πνηόηεηα ε νπνία πξνζεγγίδεη ηνπο ζηόρνπο 

εκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ εμαηξείηαη ησλ πνηνηηθώλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤ γηα 

πελζήκεξε θαη θαη’ νίθνλ δηαλνκή. 
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2.  Γξάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ην 2010 

Η ΔΔΣΣ πινπνίεζε δξάζεηο κε βάζε δύν ζηξαηεγηθνύο άμνλεο/ζηόρνπο : 

1. Σελ αλάπηπμε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο  θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.  

     2.  Σε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο  

Αλάπηπμε ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαιωηή 

 

2.1 πκκεηνρή ζην ρέδην Νόκνπ γηα ηελ Οξγάλωζε ηνπ Σνκέα Παξνρήο 
Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

2.2 Τπνβνιή Πξνηάζεωλ πξνο ΤπΤΜεΓ γηα ηνλ Καλνληζκό Αξρώλ Σηκνιόγεζεο 
ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

2.3 Τπνβνιή ζρεδίνπ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ Απνδεκίωζε ηωλ 
Καηαλαιωηώλ 

2.4 Διαρηζηνπνίεζε ηεο Παξάλνκεο Σαρπδξνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο θαη Γηελέξγεηα 
Διέγρωλ 

 Α. Έιεγρνη  

Κιηκάθηα ηεο ΔΔΣΣ δηελεξγνύλ ζε ζπλερή βάζε επηηόπηνπο θαη από απόζηαζε ειέγρνπο 

ζε αδεηνδνηεκέλεο θαη κε επηρεηξήζεηο 

 Β. Γηαγξαθέο 

Καηά ην έηνο 2010, δηαγξάθεθαλ από ην Μεηξών ηαρπδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ  ηεο ΔΔΣΣ 

31  επηρεηξήζεηο, κεηά από απηεπάγγειηνπο ειέγρνπο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ζρεηηθά κε 

ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη ζην Μεηξών ηεο. 

 Γ. Πξόζβαζε ζην Γεκόζην Σαρπδξνκηθό Γίθηπν (ΓΣΓ) 

Γηεξεύλεζε ζεκαληηθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ελδερόκελε παξάβαζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνύ από ηνλ ΦΠΚΤ όπσο: ελδερόκελε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζπγαηξηθώλ, 

ηζόηηκε πξόζβαζε ζην Γεκόζην Σαρπδξνκηθό Γίθηπν, εηδηθό ηεισλεηαθό θαζεζηώο, θ.ά. 

2.5  Τινπνίεζε Δθαξκνγήο GIS γηα ηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα 

Μέζσ ηεο λέαο απηήο εθαξκνγήο, νη ρξήζηεο ζα έρνπλ πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαδεηνύλ ηα πιεζηέζηεξα ηαρπδξνκηθά θαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή πνπ ηνπο ελδηαθέξεη 

θαη λα βιέπνπλ αλαιπηηθά ζηνλ ειεθηξνληθό ράξηε ην ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα.  
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2.6 Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή Αηηήζεωλ γηα ηνπο Παξόρνπο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

Η ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ άκεζε 

αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ παξόρσλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, έζεζε ηνλ Ινύλην ηνπ 

2010 ζε εθαξκνγή ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ θαζώο θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθώλ ζηνηρείσλ/εγγξάθσλ. 

2.7  πλαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ κε Δθπξνζώπνπο ηεο Αγνξάο 

Η ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, 

κε αληηθείκελν ηελ αληαιιαγή απόςεσλ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ θιάδν.  

2.8 Γξάζεηο ελεκέξωζεο 

Η ΔΔΣΣ πινπνίεζε πιήζνο δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηώλ, ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ ηεο αγνξάο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηε δηνξγάλσζε ηεο 

εηήζηαο εκεξίδαο  ζηελ Αζήλα, ηε δηαλνκή 2.000.000 ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ γηα ηελ 

Καζνιηθή ππεξεζία θαζώο θαη ηελ ζεκαληηθή αλακόξθσζε θαη εκπινπηηζκό ησλ  

πιεξνθνξηώλ ηνπ δηθηπαθνύ καο ηόπνπ. 

 

Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

 

2.9 Δπαλαθαζνξηζκόο ηωλ Πνηνηηθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ηωλ Όξωλ Παξνρήο ηεο 
Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

Η ΔΔΣΣ, κέζσ ησλ πξνηάζεσλ θαη ηεο επίζεκεο ππνβνιήο γλώκεο πξνο ην ΤπΤΜεΓ, 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ΤΑ1 γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ πνηνηηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. 

2.10 Μεηξήζεηο Πνηόηεηαο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 2009 

Η ΔΔΣΣ βάζεη ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 58134/2275 πξνρώξεζε ζηε ζύλαςε 

ζύκβαζεο γηα ηελ από θνηλνύ κε ηνλ ΔΛΣΑ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηεο κέηξεζεο ηεο 

πνηόηεηαο. 

Φαίλεηαη όηη γηα πξώηε θνξά ην 2010 ν ΔΛΣΑ πεηπραίλεη ηνπο ζηόρνπο πνηόηεηαο κε 

πνζνζηό επίδνζεο επόκελεο εκέξαο 87,7% θαη επίδνζεο ζε ηξεηο εκέξεο 98,9%. (έλαληη 

ζηόρσλ 87% θαη 98% αληίζηνηρα) 

                                                
1
 ΥΑ 58134/2275/08-01-2010 (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2010)  
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2.11 Βειηίωζε Όξωλ Γηαλνκήο ζε Πξνβιεκαηηθέο Πεξηνρέο θαη Πξνθαζνξηζκέλα 
εκεία 

ην πιαίζην βειηίσζεο ηεο ΚΤ θαη ζε ζπλέρεηα Αθξνάζεσλ αιιά θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα 

ΔΛΣΑ, θαζνξίζηεθαλ νη όξνη παξνρήο ηεο ΚΤ ζε γξακκαηνζπξίδεο γηα ηελ επίδνζε 

αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο (όπσο γηα παξάδεηγκα ζπζηεκέλα, δέκαηα θαη’ νίθνλ) θαη 

ηελ εμππεξέηεζε Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) θαη ειηθησκέλσλ. 

2.12  Έγθξηζε- Δθαξκνγή Νένπ Κνζηνινγηθνύ Μνληέινπ ΔΛΣΑ  

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ε ΔΔΣΣ κε Απόθαζή ηεο ελέθξηλε ην λέν θνζηνινγηθό ζύζηεκα 

ησλ ΔΛΣΑ, ην νπνίν θαη ζα εθαξκόδεηαη κέρξη ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ ηνκέα ηεο 

ΚΤ, δειαδή κέρξη ηηο 31-12-2012. 

3 Η Ρπζκηζηηθή ηξαηεγηθή θαη ην ρέδην Γξάζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2011 

 

H Ρπζκηζηηθή ηξαηεγηθή θαη ην ρέδην Γξάζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2011 δηαξζξώλεηαη ζε 

δύν άμνλεο δξάζεο, σο εμήο: 

(α) Αλάπηπμε ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο  θαη Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαιωηή 

 Δθαξκνγή ηνπ ππό έθδνζε λένπ ηαρπδξνκηθνύ λόκνπ-έθδνζε λέωλ θαλνληζκώλ 

Με βάζε ηνλ αλακελόκελν λόκν γηα ηελ απειεπζεξσκέλε ηαρπδξνκηθή αγνξά, ε ΔΔΣΣ ζα 

πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε λέσλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηαρπδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ζηελ εθπόλεζε γλσκνδνηήζεσλ γηα ηηο λέεο ΤΑ. 

 Δπνπηηθέο δξάζεηο 

Καηά ην 2011 ζα ζπλερηζζεί κε ακείσηε έληαζε ε δηελέξγεηα ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ 

ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο κε ηαρπδξνκηθή δξαζηεξηόηεηα κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηνπ 

βαζκνύ ζπκκόξθσζήο ηνπο κε ην θαλνληζηηθό πιαίζην αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηώλ θαηά ηε ρξήζε Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

 Γηεξεύλεζε ζεκάηωλ αληαγωληζκνύ – ξύζκηζε ηεο πξόζβαζεο ζην Γεκόζην 
Σαρπδξνκηθό Γίθηπν 

ην πιαίζην ησλ επνπηηθώλ ηεο αξκνδηνηήησλ, ε ΔΔΣΣ ζα δηεξεπλήζεη ελδερόκελεο 

παξαβηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ από ην ΦΠΚΤ, θαη ζα εμεηάζεη ηελ 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/News/Stratigiki-SxedioDrasis2011.pdf
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ελδερόκελε αλάγθε ξύζκηζεο ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο όισλ ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζην Γεκόζην Σαρπδξνκηθό Γίθηπν. 

 Δλεκέξωζε αγνξάο 

Η ΔΔΣΣ ζα ζπλερίζεη ηελ ελεκέξσζε θαηαλαισηώλ θαη επηρεηξήζεσλ κέζσ εληύπσλ, 

κειεηώλ, δηαδηθηύνπ θαη εκεξίδσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηά ηνπο, ηηο εμειίμεηο θαη ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο θαζώο θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο γηα 

πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη νηθνλνκία.  

 Δπέθηαζε δηαδηθηπαθώλ δηαδηθαζηώλ 

Καηά ην 2011 ζα απηνκαηνπνηεζνύλ θαη απινπνηεζνύλ νη ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ/βεβαηώζεσλ κε ζηόρν λα θαηαζηεί ε επηθνηλσλία ηεο  

EETT κε ηνπο ξπζκηδόκελνπο θνξείο πην απνηειεζκαηηθή, πην «πξάζηλε» θαη ιηγόηεξν 

γξαθεηνθξαηηθή. 

(β) Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

 Έιεγρνο Πνηόηεηαο ΚΤ 

Γηελέξγεηα κεηξήζεσλ πνηόηεηαο ηεο ΚΤ βάζεη επξσπατθώλ πξνηύπσλ θαη αμηνιόγεζε 

ησλ πεξηνρώλ πνπ εμαηξνύληαη ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πνηόηεηάο ηεο . 

 Έξεπλα Αγνξάο γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία θαη ππνβνιή πξνηάζεωλ 

Η ΔΔΣΣ ζρεδίαζε θαη μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 2010 ηελ πινπνίεζε παλειιαδηθήο έξεπλαο 

αγνξάο γηα ηελ απνηύπσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζπλεζεηώλ αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ηόζν ησλ ηδησηώλ θαηαλαισηώλ όζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαθνξηθά κε 

ηηο ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ ΚΤ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ ζα νινθιεξσζεί ζύληνκα ζα επεμεξγαζηνύλ 

ώζηε λα θαηαξηηζηνύλ πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ΚΤ, νη νπνίεο ζα ππνβιεζνύλ ζην 

ΤπΤΜεΓ, αθνύ πξώηα ηεζνύλ ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. 

 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Δίκαη βέβαηνο όηη θαη ε ζεκεξηλή εκέξα ηνπ πλεδξίνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη 

παξαγσγηθή θαη εύρνκαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αθνπζζνύλ ζήκεξα λα αμηνπνηεζνύλ  

όζνλ ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη λα ζπκβάινπλ, ζην βαζκό πνπ ηνπο αλαινγεί, ζηελ 
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αληηκεηώπηζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο πνπ όινη βηώλνπκε 

ζήκεξα. 


