
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Του ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ, υποψήφιου για το Πενταµελές 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Αρείου Πάγου 
Συναδέλφισσα - συνάδελφε  
Όπως γνωρίζεις στις 26 Μαΐου 2016 διεξάγονται οι εκλογές για την 

ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των 

Εφετείων όλης της Χώρας, καθώς και του Αρείου Πάγου. 

Είναι µια σηµαντική δηµοκρατική διαδικασία µέσα από την οποία οι 

δικαστικοί υπάλληλοι επιλέγουν τους κατ’ αυτούς κατάλληλους και 

ικανούς για να τους εκπροσωπήσουν σε (κατά τεκµήριο) δύσκολα και 

σηµαντικά φόρα τα οποία συντίθενται από Εφέτες και Αρεοπαγίτες, σε ένα 

σηµαντικό θεσµικό βήµα όπου κρίνονται όλα τα υπηρεσιακά θέµατα όλων 

µας (µεταθέσεις, αποσπάσεις, επιλογές προϊσταµένων, µετατάξεις, 

πειθαρχικά παραπτώµατα, αναγνωρίσεις τίτλων σπουδών κ.λ.π.). Να 

προσθέσουµε εδώ πως κατά την προηγούµενη θητεία της Ο∆ΥΕ επί προεδρίας 

µου, ανατέθηκε και µια νέα αρµοδιότητα στα Υ.Σ. αυτή της έγκρισης των 

µετατάξεων όσων µετατάσσονται στα δικαστήρια από άλλους κλάδους (αρθρ. 

39 ν. 4250/14). 

Για να θυµούνται οι παλαιότεροι συνάδελφοι και να γνωρίζουν οι 

νεώτεροι, vα αναφέρω πως πριν από τις πρώτες αρχαιρεσίες (1995) στο 

τότε ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ πρότεινα τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών µε ΕΝΙΑΙΑ 

ψηφοδέλτια και όχι παραταξιακά. Σηµειωτέον πως σε όλους τους κλάδους 

του ∆ηµοσίου (τότε αλλά και µέχρι σήµερα) οι εκλογές για αιρετούς στα 

Υπηρεσιακά τους Συµβούλια γίνονται µε παραταξιακά ψηφοδέλτια. 

Η πρόταση αυτή ήταν µειοψηφική αρχικά στο ∆.Σ.. Με πολύ αγώνα και 

µόχθο έγινε πλειοψηφική και αποτυπώθηκε στη σχετική Υπουργ. Απόφαση. 

Γεγονός που το θεωρώ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ για τον κλάδο µας, διότι αφήνει 

έξω από τον σηµαντικό αυτόν θεσµό χρώµατα και παρατάξεις. 

Συναδέλφισσα – συνάδελφε 

Έχοντας υπηρετήσει αρκετά χρόνια αυτόν τον θεσµό, αποφάσισα να θέσω 

για άλλη µια φορά τον εαυτό µου στην κρίση σου και να θέσω 

υποψηφιότητα για το Πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Αρείου Πάγου.  

Η πολύχρονη ενασχόληση µου µε τα κοινά του κλάδου µας, η 30ετής 

συνδικαλιστική µου διεκδικητικότητα, γνώση και εµπειρία, οι νοµικές 

µου γνώσεις, η πολύτιµη και πολύχρονη πείρα που απέκτησα έχοντας 

υπηρετήσει επί 10 έτη το θεσµό αυτό ως αιρετός εκπρόσωπος των 

συναδέλφων µου στο Πενταµελές Υ.Σ. του Αρείου Πάγου, µου δίνουν το 

«δικαίωµα» να ζητήσω για άλλη µια φορά τη στήριξη και την ψήφο σου. 

Γνωρίζεις πως κατά τα 10 χρόνια που υπηρέτησα το θεσµό αυτό, ουδέποτε 



η στάση µου, η επιχειρηµατολογία µου και η ψήφος µου επηρεάστηκε από 

χρωµατικές, παραταξιακές, κατηγοριακές ή άλλου είδους προτιµήσεις και 

εξαρτήσεις. Προσπάθησα µε αίσθηµα δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ισονοµίας 

και συναδελφικότητας να επιλέγονται ως προϊστάµενοι ΑΞΙΟΙ, λαµβάνοντας 

υπ’ όψιν, σταθµίζοντας και συνυπολογίζοντας το ΣΥΝΟΛΟ των προσόντων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του καθενός υποψηφίου. Στις µεταθέσεις, 

αποσπάσεις, µετατάξεις κ.λ.π. προσπάθησα µε αίσθηµα συναδελφικότητας 

και ανθρωπισµού να ικανοποιούνται τα δίκαια και νόµιµα αιτήµατα των 

συναδέλφων. Ήµουν σθεναρά αντίθετος µε τις υπηρεσιακές και 

αναγκαστικές (χωρίς αίτηση του υπαλλήλου) αποσπάσεις. Στις πειθαρχικές 

κρίσεις συναδέλφων προσπάθησα να είµαι δίκαιος παλεύοντας για την 

απαλλαγή των πράγµατι αθώων και ψηφίζοντας τη δίκαιη ποινή των 

πράγµατι ενόχων. Στη «βιοµηχανία» των εφέσεων του εκάστοτε Υπουργού 

∆ικ/νης κατά των αθωωτικών αποφάσεων των συµβουλίων των Εφετείων 

προκειµένου να επιβληθούν ποινές και κατ’ αποφάσεων καταδικαστικών 

προκειµένου να επιβληθούν βαρύτερες ποινές κατά συναδέλφων, 

αντιστάθηκα σθεναρά µε συντριπτικά ποσοστιαία αποτελέσµατα. 

Προσπάθησα πάντα να είµαι προσιτός σε κάθε κρινόµενο συνάδελφο και 

συναδέλφισσα ανά την Ελλάδα και να προσεγγίζω την κάθε κρινόµενη 

υπόθεση τους µε συναδελφικότητα, ευθυκρισία και αίσθηµα δικαίου. 

Συναδέλφισσα - συνάδελφε  

Με την ίδια αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, συνέπεια, γνώση, εµπειρία και 

συναδελφικότητα θα πορευθώ και πάλι στο πενταµελές Υπηρεσιακό Σ/λιο 

του Αρείου Πάγου, εφόσον µε τιµήσεις µε την ψήφο σου.  

 Εκεί όπου κρίνονται σοβαρά ζητήµατα του επαγγελµατικού, 

υπηρεσιακού και εργασιακού βίου χιλιάδων συναδέλφων 

 Εκεί όπου η αξιοπρέπεια, η επάρκεια, το κύρος και η 

προσωπικότητα του κάθε αιρετού εκπροσώπου µας αποτυπώνει και 

αντανακλά το κύρος και την αξιοπρέπεια κάθε δικαστικού υπαλλήλου 

ξεχωριστά, αλλά και ΕΝΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ. 

Υ.Σ. Πριν ξεκινήσουν οι κρίσεις για τις επιλογές προϊσταµένων σε όλη 

τη χώρα, πρέπει να εντείνουµε ΟΛΟΙ τον αγώνα για την κατάργηση του 

εκτρωµατικού και άδικου «άρθρου 48». 

 

                       Αθήνα 10 Μαΐου 2016 
Με συναδελφική εκτίµηση 

Λάµπρος Χανδρινός 
∆ικαστικός Υπάλληλος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 


