Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε λίγες μέρες καλούμαστε να ψηφίσουμε στις εκλογές του Συλλόγου
μας για Πρόεδρο και για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(κάποιοι
συνάδελφοι έχουν ήδη ψηφίσει) μέσα σε βαρύ κλίμα:
Από τη μία η αβάσταχτη μοναχική καθημερινότητά μας με την
απέραντη γραφειοκρατία, την «υπερπαραγωγή» νομοθεσίας που
καλούμαστε να εφαρμόσουμε όπως καταλαβαίνει ο καθένας, τις
μεγάλες ευθύνες, την πλήρη ανασφάλεια παρά τις όποιες φιλότιμες
προσπάθειές μας να είμαστε ενημερωμένοι και με το Σύλλογο αμέτοχο
σε όλα αυτά. Ούτε εγκύκλιες οδηγίες ούτε έγκαιρη ή έγκυρη
ενημέρωση.
Από την άλλη σε μία δοκιμαζόμενη κοινωνία βλέπουμε το
Συμβολαιογράφο να έχει γίνει από άστοχες επιλογές της απερχόμενης
Διοίκησης «σάκος του μποξ» προσπαθώντας να ασκήσει μέσα στα
πλαίσια της δέσμιας αρμοδιότητάς του τα νόμιμα καθήκοντα του ως
υπάλληλος του πλειστηριασμού με αυξανόμενα τα περιστατικά
επιθέσεων στους συναδέλφους μας.
Παράλληλα σε επίπεδο λειτουργίας του Συλλόγου η αντιθεσμική
λειτουργία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου απομάκρυνε
τόσο τα μισά μέλη του από το Συμβούλιο όσο και τους συναδέλφους
από τις Συνελεύσεις.

Μας αξίζουν αυτά συνάδελφοι;

Γιατί ο Συμβολαιογράφος να έχει χάσει την αξιοπρέπεια και το κύρος
του και να λοιδορείται, να «τραμπουκίζεται» ή να οικτίρεται από τους
συμπολίτες μας;

Όταν γίνατε Συμβολαιογράφοι είχατε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας;

Οι εκλογές αυτές είναι πολύ κρίσιμες συνάδελφοι.
Όσο κουρασμένοι και απογοητευμένοι κι αν είστε από όλα τα
παραπάνω, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ! Μην αφήσετε το λευκό και το
άκυρο να αποφασίσει για εσάς. Μην αφήσετε την ευκαιρία να
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΣΕΙΣ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που μέσα από θεσμικές διαδικασίες και λειτουργία θα
προκρίνουν το καλύτερο προς όφελος του Σώματος και εν τέλει καθενός
από εμάς.

Υπάρχει προοπτική για τη Συμβολαιογραφία αρκεί να το πιστέψουμε
εμείς οι ίδιοι και να συνεργαστούμε όλοι, ο καθένας από τη θέση του,
γι΄αυτό!

Με συναδελφική αγωνία και εκτίμηση,
Ελένη Τσερτσιγιάννη
Υποψήφια Σύμβουλος με το Συνδυασμό Πνοή Ανανέωσης

