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Συνάδελφοι,
Σε μία εποχή ανατροπών και δυσκολιών, σε μια εποχή που κάποιοι επιχειρούν, με τις
ευλογίες και συναδέλφων‐Κυβερνητικών Συνδικαλιστών‐να καταργήσουν τον Κώδικά
μας, με τον βαρύγδουπο τίτλο, «της τροποποίησης του απαρχαιωμένου Κώδικα» στις 26
Μαΐου 2016, καλούμαστε να επιλέξουμε τους εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια. Μια επιλογή που καθορίζει πολλά σε σχέση με τις υπηρεσιακές και όχι μόνο
μεταβολές μας. Μια επιλογή που έχει να κάνει με το περιβάλλον εργασίας , την αρμονική
ή μη συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων ή διεύθυνσης. Μια επιλογή που θα
έχει να κάνει με την επικράτηση της αξιοκρατίας και της ισοτιμίας, σε αντίθεση με όσα
κάποιοι τάζουν ή προσπαθούν να πράξουν κάποιοι, για να είναι αρεστοί στην
Κυβέρνηση…..
Ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των δικαστικών υπαλλήλων, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
του Αρείου Πάγου και με τη εμπειρία που απέκτησα μέσα από αυτό, αναλαμβάνω την
ευθύνη να προσπαθήσω, αν αυτό το επιλέξετε και εσείς, να στηρίξω και να αγωνιστώ με
τους συναδέλφους μου από το 5μελες Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ κι όχι για κάποια μερίδα τους όπως επιχειρούν να πράξουν
ορισμένοι που ζητούν την ψήφο σας , ενώ είναι οι ίδιοι που λειτουργούν διχαστικά και
διασπαστικά το τελευταίο διάστημα.
Γιατί αναλαμβάνω αυτή την πρωτοβουλία; Γιατί πιστεύω ότι αξίζουμε μία καλύτερη
και δικαιότερη αντιμετώπιση , γιατί μας πρέπει πραγματική και ουσιαστική αξιοκρατία,
γιατί μας ανήκει το δικαίωμα στην ορθή και δίκαιη κρίση, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα
στην ελπίδα και το όραμα για υπηρεσιακή ανέλιξη και εργασιακή ηρεμία.
H ορθή και δίκαιη κρίση, πρέπει να αποτελούν τον κύριο και ουσιαστικό γνώμονα και
άξονα δράσης των αιρετών μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Πρέπει να θεωρείται αυτονόητη και δεδομένη η προσήλωσή μου στις αξίες και τις
αρχές της ισονομίας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Με βάση και δεδομένη τη μέχρι τώρα πορεία μου στα κοινά του κλάδου, όπου πάντα
λειτουργούσα και λειτουργώ με την αρχή ,

«ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠ΄ ΟΛΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ».
Συνάδελφοι,
Σας ζητώ και σας καλώ, να στηρίξετε με την ψήφο σας, την
υποψηφιότητα μου στο 5μελες Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου
Πάγου και να μου δώσετε έτσι την εντολή να χειριστώ τα σοβαρά και
φλέγοντα θέματα που θα απασχολήσουν το συμβούλιο αυτό.
ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
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