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Αγαπητοί συνάδελφοι  

   Στους δύσκολους καιρούς που περνάει και ο κλάδος µας, 

αποφάσισα να θέσω τον εαυτό µου στην κρίση σας. Εργάζοµαι 

32,5 χρόνια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχοντας 

περάσει απ’ όλα σχεδόν τα τµήµατα. Η εµπειρία - γνώση όλων 

αυτών των ετών, η συναναστροφή µε συναδέλφους, η 

ενασχόληση µου ενεργά µε τα συνδικαλιστικά µας δρώµενα 

(ΠΑΝΤΑ µε αντικείµενο εργασίας),αλλά και η πίστη µου ότι 

όλοι οι συνάδελφοι είµαστε ικανοί και άξιοι, µε οδήγησε 

στην απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για αιρετός εκπρόσωπος 

στο Επταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Αρείου Πάγου, στις 

εκλογές της 26ης Μαΐου 2016.  

   Με γνώµονα ότι, η ιδιότητα του µέλους των Υπηρεσιακών 

Συµβουλίων του Αρείου Πάγου (και των Εφετείων) προϋποθέτει 

πολλή δουλειά, απρόσκοπτη και αµερόληπτη και σε συνάρτηση 

µε την απόφαση του συνεδρίου της Ο∆ΥΕ, κατά ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ 

αποφάσισα, να κάνω ένα βήµα πιο πέρα και παραιτήθηκα από 

τώρα, σ’ αυτό το στάδιο, από µέλος του ∆.Σ. του Σ∆Υ 

Αθηνών. Πράξη η οποία, είναι πιο σηµαντική από την εκ των 

υστέρων παραίτηση µου, δηλαδή µετά την τυχόν εκλογή µου 

στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Η απόφαση µου αυτή ήταν 

προειληµµένη και επιβαλλόταν ΚΑΙ για λόγους ισοτιµίας µε 

όλους τους (συν) υποψήφιους στα Υπηρεσιακά Συµβούλια της 

Χώρας, οι οποίοι δεν είναι εκλεγµένοι συνδικαλιστές. 

Ως εκ τούτου, στόχος µου, αν µε τιµήσετε µε την ψήφο σας 

και εκλεγώ, θα είναι να σταθώ πλάι ΣΑΣ µε συνέπεια, 

ειλικρίνεια και αµεσότητα, µακριά από συσχετισµούς και 



«ίντριγκες», µε κύριο µέληµα µου την αξιοκρατία, την 

ισονοµία, τη διαφάνεια, τη δίκαιη κρίση και φυσικά τη 

διαφύλαξη της αξιοπρέπειας ΟΛΩΝ των συναδέλφων.  

   Οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο µας και µε την 

ψήφιση του άρθρου 48 απαιτούν:  

 Σοβαρότητα και αντικειµενικότητα στην κρίση και 

πραγµατική γνώση της κατάστασης.  

 Σωστή αντιµετώπιση των συναδέλφων, για τη προάσπιση 

των δικαιωµάτων τους.  

 Άρση των αδικιών και τέλος  

 «Κατάργηση» άρθρων µε αποφάσεις µέσα απ’ τα Υπηρεσιακά 

Συµβούλια. 

Με δεδοµένο ότι α) ο δικαστικός υπάλληλος ΠΡΕΠΕΙ (του 

αξίζει) να εκπροσωπείται επάξια στα υπηρεσιακά συµβούλια 

και β) πιστεύω στη µακρόχρονη εµπειρία µου και τη 

δυναµικότητα µου στη διεκδίκηση, 

Θα ήθελα να στηρίξετε µε την ψήφο σας την 

προσπάθεια µου αυτή, γιατί δεν είναι απλά µια προσωπική 

προσπάθεια, αλλά προσπάθεια ΟΛΩΝ µας, µακριά από 

«εµφυλίους» και σκοπιµότητες. 

                                                Αθήνα 17 Μαΐου 2016 

Ευελπιστώντας στη στήριξη σας 

Με εκτίµηση 
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