ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

του ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Υποψηφίου για το Επταμελές

Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου

Συναδέλφισες – οι,
Την 26η/5/2016 θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των
Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Αποφάσισα να μην αναλωθώ σε μεγαλοστομίες και βαρύγδουπες ανακοινώσεις.
Αποφάσισα να μιλήσω απλά.
Η θέση μου είναι ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν είναι πεδίο συνδικαλιστικής
αντιπαράθεσης παρατάξεων ή κατηγοριών.
Οι εκπρόσωποι των Δικαστικών Υπαλλήλων δεν πρέπει να λειτουργούμε με
υστερόβουλες σκέψεις. Δηλαδή, όταν κρίνουμε δεν πρέπει να υπηρετούμε ούτε
παρατάξεις (διαπραγματευόμενοι την ψήφο μας στα Συμβούλια με την ψήφο των
κρινόμενων στα Συνέδρια) ούτε κατηγορίες.
Όταν κρίνουμε πρέπει να χρησιμοποιούμε, ως μόνους γνώμονες, το Νόμο
(Κώδικας) και την συνείδησή μας για το τι είναι δίκαιο. Αυτό επιτυγχάνεται έχοντας ως
κριτήρια την αντικειμενικότητα την αξιοκρατία και την διαφάνεια.
Σε καμία περίπτωση η στάση μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να απαξιώνει
συναδέλφους.
Πιστεύω ότι η αξιοπρεπής στάση των Εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι σημαντική για όλον τον Κλάδο αφού πολλές φορές
χρειάζεται να αντικρούσουν, με επιχειρήματα, τις εισηγήσεις ανώτατων Δικαστικών
Λειτουργών και η επάρκειά μας ισχυροποιεί την εικόνα του Κλάδου.
Αυτά είναι τα σημεία που μας ενώνουν!
Συναδέλφισες – οι,
Το μόνο που έχω να παρουσιάσω, διεκδικώντας την ψήφο σας, είναι η
προηγούμενη θητεία μου στο 7/μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και το
λιθαράκι που προσπάθησα να προσθέσω με την παρουσία μου, σεβόμενος πάντα με την
θέση και την κρίση μου τους δικαστικούς υπαλλήλους (την προσωπικότητά τους και την

εργασιακή διαδρομή τους στον κλάδο) και αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα των
υπηρεσιακών Συμβουλίων των δικαστικών υπαλλήλων ως σημείο αναφοράς για την
λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες για
την στάση μου από συναδέλφους που δεν ευνοήθηκαν από αποφάσεις στην λήψη των
οποίων συμμετείχα.
Η ίση μεταχείριση και ο σεβασμός της προσωπικότητας των συναδέλφων ήταν και
θα είναι πάντοτε στο μυαλό μου.
Όσον αφορά το άρθρο 48 (για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση) δεν είναι θέμα
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αφού οι συνάδελφοι ΔΕ δεν θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στην επιλογή για τις Διευθύνσεις των Υπηρεσιών. Είναι θέμα αμιγώς
συνδικαλιστικό και πρέπει να το χειριστεί το αρμόδιο όργανο που είναι η ΟΔΥΕ. Άν
θέλουμε να μην εφαρμοστεί πρέπει να καταργηθεί με νόμο.
Συναδέλφισες – οι,
Ζητώ την ψήφο σας με μόνη μου δέσμευση ότι θα κρίνω αποκλειστικά με τον
Νόμο, με την συνείδησή μου και την λογική προτάσσοντας αρχές, όπως αυτές της
αξιοκρατίας της συναδελφικής αλληλεγγύης, της αμεροληψίας και του σεβασμού
απέναντι στους κρινόμενους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υποψήφιος για το Επταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο
του Αρείου Πάγου

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Στις 26‐5‐2016 είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο
υγείας.

