
Στις 10 Νοέμβρη ψηφίζουμε αιρετούς εκπροσώπους αγωνιστές, 

που θα βρίσκονται στο πλευρό μας και θα μάχονται για τα συμφέροντα μας! 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
 Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποφασίζουν για ένα πλήθος ζητημάτων που πραγματικά 
«καίνε» όλες και όλους, αφορούν την υπηρεσιακή μας εξέλιξη, την οικογενειακή μας ζωή, την 
οικονομική μας κατάσταση: μεταθέσεις, αποσπάσεις, πειθαρχικά παραπτώματα, αναγνώριση 
προϋπηρεσίας και πτυχίων, χορήγηση διάφορων αδειών κ. ά.  

 Ταυτόχρονα, το θεσμικό - νομικό πλαίσιο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθορίζεται 
από την πολιτική των εκάστοτε αντιλαϊκών κυβερνήσεων, ενώ ακόμα και η εκπροσώπησή μας 
σ’ αυτά αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης του κλάδου μας.   

 Επομένως, ο καθένας και η καθεμία από εμάς θα ήθελε να έχει έναν «σύμμαχο» και 
συμπαραστάτη στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Δυστυχώς, όμως, έχουμε 
διαπιστώσει, σε αρκετές περιπτώσεις, ότι απορριπτικές ή αρνητικές αποφάσεις σε δίκαια 
αιτήματά έχουν ληφθεί με ομοφωνία! 

  
 Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι εκπρόσωποί μας στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια θα εκφράζουν τα συμφέροντά μας, θα είναι η δική μας φωνή; 
  
  Για να είμαστε πραγματικά σίγουροι επιλέγουμε εκπροσώπους που γνωρίζουμε 
από τη μαχητική και δυναμική παρουσία τους στους αγώνες του κλάδου μας, που 
ξέρουμε ότι δεν «βολεύονται» και αντιδρούν σε κάθε αδικία σε βάρος μας, που βγαίνουν 
μπροστά, που δεν συμβιβάζονται αλλά πρωτοστατούν στην ενημέρωση και την οργάνωση του 
αγώνα μας για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. 

 

  Για να έχουμε δυνατή φωνή επιλέγουμε εκπροσώπους που δεν αποδέχονται 
ως «κανονικότητα» το όλο και πιο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον μας, την 
υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών, τους καθηλωμένους μισθούς μας, την υποτίμησή 
μας. Εκπροσώπους που συγκρούονται με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διαρκώς 
εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις σε βάρος των δικαιωμάτων μας και αντιμάχονται τις σοβαρές 
καθυστερήσεις – με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης – στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
επί των αιτημάτων μας. 

 

  Εμπιστευόμαστε και στηρίζουμε τους εκπροσώπους που δεσμεύονται ότι θα 
στηρίξουν όλα τα δίκαια αιτήματα συναδέλφων, όπως η αναγνώριση πτυχίων, οι μεταθέσεις 
– αποσπάσεις για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, που θα απορρίψουν κάθε αίτημα για 
υποχρεωτικές αποσπάσεις – μετακινήσεις στο όνομα των «αναγκών της Υπηρεσίας». 
Εκπροσώπους που θα επιδείξουν τόλμη στην έκφραση του δίκιου του συναδέλφου και θα 
κρατήσουν «μειοψηφία» υπέρ των συμφερόντων της πλειοψηφίας (δηλαδή των συναδέλφων). 

 

 Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων» με τα παραπάνω 
κριτήρια στηρίζει και καλεί όλες και όλους στις 10 Νοέμβρη να ψηφίσουν: 

 

► Κατερίνα Βασιλάκη για το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

του Αρείου Πάγου.  

► Δημήτρη Καραπάνο για το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

του Εφετείου Αθήνας. 
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