
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

ςτισ προςεχείσ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ αιρετϊν εκπροςϊπων ςτο 
Υπηρεςιακό Συμβοφλιο Μεταθζςεων Αξιωματικϊν του Πυροςβεςτικοφ 
Σϊματοσ, οι οποίεσ κα διεξαχκοφν με ηλεκτρονική ψηφοφορία τθν 
Δευτζρα 12 Δεκεμβρίου 2022 (Ω:08.00-19.00), αποφάςιςα να κζςω 
υποψθφιότθτα. 

Η διαχρονικι αγάπθ και θ κακθμερινι μου διάκεςθ για προςφορά ςτο 
Πυροςβεςτικό Σϊμα και ςτουσ ςυναδζλφουσ, αποτζλεςαν και 

ςυνεχίηουν να αποτελοφν αξίεσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ ςτθν Υπθρεςιακι και Συνδικαλιςτικι 
μου πορεία. Πολλοί ίςωσ δεν με γνωρίηετε προςωπικά, αλλά μζςω των ιςτοςελίδων μου 
www.facebook.com/zago.gr & www.zago.gr με κζματα οικονομικοφ, αςφαλιςτικοφ, 
πυροςβεςτικοφ και γενικοφ ενδιαφζροντοσ. 

     Η εκλογι εκπροςϊπου ςτο υπθρεςιακό Συμβοφλιο Μετακζςεων Αξιωματικϊν του 
Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, κα  πρζπει να αποτελεί τθν κορυφαία διαδικαςία αξιοκρατίασ, υπό 
το πρίςμα τθν εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν των ςυναδζλφων. Το διακφβευμα αυτισ τθσ 
εκλογικισ διαδικαςίασ είναι η επιλογή του ςυναδζλφου που θεωρείτε ότι ζχει την 
ενςυναίςθηςη, την ικανότητα, την διάθεςη και τη θζληςη να αφουγκραςτεί την ανάγκη ςασ  
την ςτιγμή που θα κριθεί η μετάθεςή ςασ, γεγονόσ που κα διαταράξει τον τρόποσ ηωι ςασ και 
το βιοτικό ςασ επίπεδο.  

     Η πικανι εκλογι μου, υπερβαίνει τθ φιλοδοξία για κατάλθψθ μιασ κζςθσ και το αίςκθμα τθσ 
ικανοποίθςθσ που μπορεί να προκφπτει από αυτι. Η ςυνδικαλιςτικι μου πορεία και ο τρόποσ 
με τον οποίο εκπροςωπϊ μζχρι ςιμερα τουσ ςυναδζλφουσ όλων των βακμϊν και κατθγοριϊν 
το αποδεικνφει. Η δραςτθριότθτα που επζδειξα ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ κζςεισ που ζχω αναλάβει 
μζχρι τϊρα αποτελοφν εχζγγυα για την εκλογή μου.  

Συνάδελφοι, 
     Οι μετακζςεισ των Αξιωματικϊν του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ δεν αποτελοφν μόνο ευκφνθ 
των αιρετϊν μελϊν του Συμβουλίου Μετακζςεων, κακϊσ οι ρόλοι όλων των μελϊν είναι 
διακριτοί, όμωσ μια ουςιαςτικι εκπροςϊπθςθ των Αξιωματικϊν ςτο Συμβοφλιο, θ οποία 
παρεμβαίνει και αναδεικνφει τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε περίπτωςθσ ςτα πλαίςια τθσ 
νομιμότθτασ, αποτελεί αντίβαρο ςτο τελικό αποτζλεςμα, διαςφαλίηοντα τθν δικαιοςφνθ και 
τθν αμερολθψία.  

     Η ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκλογικι διαδικαςία, πζραν του ότι αποτελεί υπθρεςιακι 
υποχρζωςθ, προάγει τθν αναβάκμιςθ  του ρόλου των αιρετϊν ςτο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 
Μετακζςεων και τθν υπόςταςθ τθσ ψιφου ςασ. 

     Με αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ, υπευκυνότθτα και πλιρθ ςυνείδθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ  
κζςθσ τθν οποία διεκδικϊ, ηθτϊ τθ ψιφο* ςασ. 

 (*) Μζχρι δφο (2) ψήφοι ανά ψηφοδζλτιο. 
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