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Στηρίξτε επίσης δυναμικά σε όλη την επικράτεια για τα συμβούλια των Εφετείων όσους  
υποψηφίους  συμπορεύονται με τις δικές μας σκέψεις .  

  

   
Αγαπητοί φίλοι,       
 
     Εργάζομαι στο Πρωτοδικείο Αθηνών από το 1985 και έχω περάσει από όλα σχεδόν τα 
τμήματα. Σ’ αυτή την πορεία μου έχω πάρει μέρος πρωταγωνιστικά σε αγώνες που 
αφορούν την πορεία αυτού του κλάδου με αποκορύφωμα την κατάκτηση και κατοχύρωση 
οκτάωρης εργασίας (το δικαίωμα του ωραρίου στις έδρες για την κατάκτηση του οποίου 
πρωταγωνίστησα και διώχθηκα όσο ελάχιστοι), την πάλη μου για την τροποποίηση του 
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, την εναντίωσή   στην διαιώνιση της ανεκδιήγητης ΠΕ (0) 
μηδέν κατηγορίας, τους διαρκείς  αγώνες για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου, για  τη 
διαφάνεια και την κάθαρση στα δρώμενα της διοίκησης των  συνδικαλιστικών μας 
οργάνων. 
    Θεωρώ ότι στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε η στήριξη και η βοήθεια μεταξύ μας στην 
επίλυση καθημερινών ή και περισσότερο σύνθετων θεμάτων  είναι πολύ σημαντική και 
απαραίτητη  και  δεν την στέρησα ποτέ από κανέναν.   
     Θα ήθελα να στηρίξετε την υποψηφιότητά μου για το Επταμελές Συμβούλιο του 
Αρείου Πάγου, όχι λόγω της προσωπικής μας γνωριμίας ούτε παραταξιακής ή κομματικής 
συμπόρευσης αλλά ως ελεύθερη επιλογή βασισμένη σε εκτίμηση και εμπιστοσύνη. 
Γνωρίζω ότι η υποψηφιότητά μου, μετά τις  αλλεπάλληλες εκλογές  μου σε αιρετές θέσεις 
ευθύνης, ίσως θεωρηθεί  ματαιόδοξη  ή κουραστικά επαναλαμβανόμενη. Ωστόσο, θεωρώ 
ότι η υποψηφιότητα για αυτές τις θέσεις πρέπει να βασίζεται στην αναγκαιότητα ανάδειξης  
μέγιστης  υπευθυνότητας, αντικειμενικής κρίσης και εμπειρίας των υποψηφίων για αυτές 
τις θέσεις. 
       Η μέχρι τώρα παρουσία μου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θεωρώ  ότι υπήρξε  έντιμη και 
αξιοπρεπής όσο και δυναμική, κερδίζοντας και επιβάλλοντας με σοβαρές και 
τεκμηριωμένες θέσεις τον σεβασμό απέναντι στην υπηρεσιακή μας ταυτότητα. Ο σεβασμός 
αυτός δεν ήταν πάντα αυτονόητος και δεδομένος.  
     Η στήριξη και η εκτίμησή σας, που ειδικά στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 
έχει εκφραστεί επανειλημμένα και πανηγυρικά  δίνει δύναμη και κουράγιο να 
συνεχίσουμε.  
    
 



 
  
 
 
      Πρωταρχικός στόχος μας  η οργάνωση της Γραμματείας με κανόνες αξιοκρατικούς, 
διαφανείς και αντικειμενικούς, που να στηρίζονται στην μέγιστη αξιοποίηση της γνώσης και 
συνάμα στην εφαρμογή και στο χώρο μας ισότιμων κανόνων που  παντού  σε όλη τη 
δημόσια διοίκηση  ενιαία πρέπει  να ισχύουν.  
     Θεωρούμε ότι η υπηρεσιακή  ταυτότητα και η εξέλιξη κάθε υπαλλήλου  είναι συνάρτηση  
των ικανοτήτων του, των αξιών του, καθώς και των προσόντων του και κρίνεται με την 
εργατικότητα και την καθημερινή  του παρουσία στο χώρο εργασίας.   
     Τα τυπικά προσόντα δεν θα έπρεπε ούτε να απαξιώνονται ούτε να αποτελούν από 
μόνα τους μοναδικά και κυρίαρχα στοιχεία κρίσης  αλλά ορθά να συνεκτιμώνται.   
Τραγική  και μοιραία  η θέση όσων πρότειναν 120 μόρια  στα σεμινάρια και εκμηδένισαν 
τα άλλα τυπικά (30 μόρια στα πτυχία), όσων είπαν όχι στην κινητικότητα και αυτών που 
στέρησαν την πλήρη εναρμόνισή του ΚΔΥ με τον αντίστοιχο δημοσιοϋπαλληλικό. 
      Δεν διεκδικούμε το αλάθητο.  
      Μπορεί  κάποιοι όντως να  μας απογοήτευσαν με την μετέπειτα συμπεριφορά τους.            
Αυτούς τους αγνώμονες ας τους κρίνει η συνείδησή τους.  
      Εσείς βοηθείστε να το καταλάβουν στηρίζοντάς μας. 
 
      Θέλω να είμαι και να με νιώθετε πάντα δίπλα σας, αντικειμενικό, με επιχειρήματα και 
θέσεις.  
     Ξέρετε πλέον, ότι δε φοβάμαι να σταθώ με παρρησία και να κρατήσω μειοψηφίες 
στηρίζοντας δίκαια αιτήματα και επιλογές.  
      Είναι βέβαια θεμιτή και καλοδεχούμενη η κάθε υποψηφιότητα και οι περισσότεροι 
είναι άξιοι και ικανοί  συνάδελφοι.  
      Πολλοί από αυτούς όμως αποκρύπτουν τις κομματικές ή χρωματισμένες παραταξιακά 
υποψηφιότητές τους.  
      Ας είναι τουλάχιστον ειλικρινείς.Εμείς δεν λογοδοτούμε σε κόμματα και μεγάλες 
παρατάξεις αλλά μόνο σε σας, εδώ και χρόνια. 
       Συγκρίνετε λοιπόν την πορεία του καθενός, τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις τους, την 
συμπεριφορά τους με μας και αποφασίστε. Παρατηρείστε προσεκτικά ποια ήταν η θέση 
των εκλεγμένων και  πως εκφράστηκε στα τελευταία συμβούλια. 
    Στηρίξτε αυτούς που θα σταθούν επάξια δίπλα σας, χωρίς φόβο, υστεροβουλίες και 
ιδιοτέλειες, υποστηρίζοντας δίκαια αιτήματα. Η δυνατότητα προβολής και κατάθεσης  
επιχειρημάτων όχι μόνο για την στήριξη όλων αυτών αλλά και την αντιμετώπιση άδικων 
ή λαθεμένων απόψεων, δεν είναι πάντα αυτονόητη και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη 
μέγιστη σοβαρότητα και προσοχή. 
    Στηρίξτε άξιες και ανεξάρτητες υποψηφιότητες, που λογοδοτούν μόνο σε σας και σε 
κανέναν άλλο. 
    Στηρίξτε αυτούς που μπορούν να αναδείξουν τους «άριστους» και όχι τους 
«αρεστούς». Πρέπει να μπορείς να πεις ότι είναι εντελώς άδικο να αποκλείονται 
συνάδελφοι με τεράστια προσόντα από την κατάληψη θέσεων ευθύνης χωρίς καν να 
συγκριθούν!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
      

ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ Υπηρεσιακό  Συμβούλιο Αρείου Πάγου 

  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ του Θεοδώρου,                                                                
                                                                                  Υπάλληλος Πρωτοδικείου Αθηνών 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Υπηρεσιακό  Συμβούλιο του Αρείου Πάγου 

 
ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΙΩΤΗ του Γεωργίου,  
                                                                            Υπάλληλος Εισαγγελίας Εφετών Θεσ/κης  

 
 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Υπηρεσιακό  Συμβούλιο Εφετείου Αθηνών 

  
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΗ του  Ευθυμίου,                                                                
                                                                                  Υπάλληλος Πρωτοδικείου Αθηνών 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Υπηρεσιακό  Συμβούλιο Εφετείου Πειραιά 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΟΥΛΑ ΔΟΥΚΑΚΗ του Κυριάκου 
                                                                            Υπάλληλος Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά  

 
Με εκτίμηση,  
 Ανδρέας Πάσχος 
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