
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Του ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Απόστολου του Ιωάννη  

Υποψηφίου για το Επταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου 

Πάγου 

Συναδέλφισσες-οι, 

Την 22
η
 Οκτωβρίου 2020 θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών 

εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

Η πάγια θέση μου είναι ότι τα ανωτέρω Συμβούλια, δεν είναι πεδίο 

συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης παρατάξεων  ή κατηγοριών. Οι εκπρόσωποι δεν 

πρέπει να λειτουργούμε με υστερόβουλες σκέψεις. Όταν κρίνουμε, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ 

να μην υπηρετούμε παρατάξεις (διαπραγματευόμενοι την ψήφο μας στα Συμβούλια 

με την ψήφο των κρινόμενων στα Συνέδρια), ούτε κατηγορίες. Όταν κρίνουμε, 

αναντίρρητα, χρησιμοποιούμε ως μόνους γνώμονες τον Νόμο (Κώδικας Δικαστικών 

Υπαλλήλων) και την συνείδηση μας για το τι είναι δίκαιο και συνάμα εφικτό. Αυτό 

επιτυγχάνεται έχοντας ως κριτήρια την αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και την 

διαφάνεια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να απαξιώνουμε και να 

υποτιμούμε συναδέλφους. Πιστεύω ότι η αξιοπρεπής στάση των εκπροσώπων των 

Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι σημαντική για όλο τον 

κλάδο αφού πολλές φορές χρειάζεται να αντικρούσουν, με επιχειρήματα και 

τεκμηριωμένη θέση, τις εισηγήσεις Ανωτάτων Δικαστικών και Εισαγγελικών 

Λειτουργών και αναμφισβήτητα η τεκμαιρόμενη επάρκειά μας ισχυροποιεί την 

εικόνα του Κλάδου.  

Αυτά είναι τα σημεία που μας ενώνουν! 

Συναδέλφισσες-οι, 

Το μόνο πού έχω να παρουσιάσω, διεκδικώντας την ψήφο σας        

(ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ενσυνείδητα να αναφέρω την όποια συνδικαλιστική μου δράση, 

γνωρίζοντας ότι δεν έχει ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την συγκεκριμένη εκλογική 

διαδικασία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια) είναι οι προηγούμενες δυο θητείες στο 

7/λές 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, 

την προσωπικότητα και την εργασιακή διαδρομή των Δικαστικών Υπαλλήλων στον 

Κλάδο, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μας, ως 

σημείο αναφοράς για την λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών.  

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι εξ΄ όσων γνωρίζω,  δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες 

για την στάση μου, από συναδέλφους που δεν ευνοήθηκαν από αποφάσεις στην λήψη 

των οποίων συμμετείχα (ως εισηγητής ή ως απλό μέλος).  Η ίση μεταχείριση και ο 

σεβασμός της προσωπικότητας των συναδέλφων ήταν και θα είναι πάντοτε στο 

μυαλό μου. 

Συναδέλφισσες-οι, 

Ζητώ την ψήφο σας με μόνη μου δέσμευση, ότι θα κρίνω τους συναδέλφους 

αποκλειστικά με τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, με την συνείδηση μου και την 

λογική, προτάσσοντας αρχές όπως αυτές της αξιοκρατίας, αμεροληψίας, 

συναδελφικής αλληλεγγύης και του σεβασμού απέναντι στους κρινόμενους. 

                                                                                 Οκτώβρης 2020    
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