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ΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΣΣ    ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΑΑΣΣ    

Υποψήφιος για το Επταμελές Συμβούλιο του Αρείου   Πάγου 

    

     H εκπροσώπησή μας στα υπηρεσιακά συμβούλια επιβάλλεται να 

αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη  σοβαρότητα και προσοχή, καθώς αποτελεί 

σημαίνουσας σημασίας πεδίο συμμετοχής και έκφρασης των υπαλλήλων στα 

τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα, έστω και μειοψηφικά καθόσον οι υποστηρικτές 

της δήθεν  ιδιαίτερης ταυτότητας των δικαστικών υπαλλήλων, αρνούνται 

πεισματικά την τροποποίηση του άρθρου 92 του Συντάγματος,  αφήνοντας   

την  πλειοψηφία της σύνθεσης των υπηρεσιακών συμβουλίων στους 

δικαστικούς λειτουργούς. 

 

     Προβληματίστηκα πολύ για το αν πρέπει να πω δυο λόγια γύρω από την 

υποψηφιότητά μου για το επταμελές Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με 

γνωρίζετε με ξέρετε χρόνια, γιατί είμαι παρών με δημόσιες και ξεκάθαρες 

σταθερές τοποθετήσεις,  για να ισχύσει και σε μας ό,τι παντού ισχύει. Θα μπω 

τελικά στον πειρασμό να πω δύο λόγια, κυρίως για τους νεότερους που 

δικαιολογημένα αγνοούν κάποια πράγματα και έτσι προβληματίζονται και 

δυσκολεύονται  να διαμορφώσουν άποψη γύρω από τα υπηρεσιακά συμβούλια 

και τους υποψηφίους των  εκλογών στις 22.10.2020. 

      Εργάζομαι στο Πρωτοδικείο Αθηνών από το 1985 και έχω περάσει από όλα 

σχεδόν τα τμήματα. Στην 35ετή μου αυτή πορεία έχω πάρει μέρος 

πρωταγωνιστικά σε αγώνες που αφορούν την κατάκτηση και κατοχύρωση 

οκτάωρης εργασίας όπως σε όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα (το δικαίωμα του ωραρίου στις έδρες για την κατάκτηση του 

οποίου πρωταγωνίστησα και διώχθηκα όσο κανείς άλλος), την εναρμόνιση του 

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων με τον Δημοσιοϋπαλληλικό, καταθέτοντας  

και δημοσιοποιώντας  γραπτώς θέσεις  και προτάσεις, όπου καταγράφονται 

υπεύθυνα και δημόσια κατ’ άρθρο οι απόψεις μου για την υπηρεσιακή μας 

κατάσταση και την όμοια αντιμετώπιση  όλων των θεσμικών ζητημάτων που 

μας αφορούν, (κινητικότητα, συνάφεια τίτλων, αναγνώριση προϋπηρεσίας, 

μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, αξιολόγηση, κριτήρια και προϋποθέσεις 

επιλογής Προϊσταμένων κ.λ.π.), την εναντίωσή μου  στην ύπαρξη της 

ανεκδιήγητης ΠΕ (0) μηδέν κατηγορίας και στην παραπέρα επέκτασή της, τους 

διαρκείς  αγώνες για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου αλλά και για  τη 

διαφάνεια στα δρώμενα της διοίκησης των συνδικαλιστικών μας οργάνων και 

ιδιαίτερα της ΟΔΥΕ που τόσο ταλαιπωρήθηκε από  την συμπεριφορά 

ορισμένων με την  κακοδιαχείριση των οικονομικών της σε προηγούμενες 

διοικήσεις που παρ’ όλα αυτά ακόμα και τώρα  σας καλούν να   στηρίξετε την 

υποψηφιότητά τους.  

        Καταγράφω δημόσια, καθαρά και ξάστερα, χωρίς εκπτώσεις, αυτά που 

πιστεύω.  Εσείς  οι  νεότεροι  μπορείτε από πάμπολλες πηγές να αντλήσετε   



 

 
 

 

 

στοιχεία για τις πάγιες και σταθερές μου θέσεις που είναι κατατεθειμένες κατά 

καιρούς δημόσια καθαρά και ξάστερα.  Γίνομαι  πολλές φορές δυσάρεστος σε 

κάποιους αλλά τι να κάνουμε, ας κρατήσουν την άποψή τους. Απεχθάνομαι 

όμως όσους βολεύονται  εκμεταλλευόμενοι  την παρουσία μου και μετά 

στρογγυλεύουν τις γωνίες, ανάλογα με το ακροατήριο που απευθύνονται.  

      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 δοκιμασμένη εμπιστοσύνη. Γνωρίζω ότι η 

υποψηφιότητά μου, μετά τις  αλλεπάλληλες εκλογές  μου σε αιρετές θέσεις 

ευθύνης, ίσως θεωρηθεί  ματαιόδοξη  ή κουραστική. Ωστόσο βασίζεται στην 

αναγκαιότητα ανάδειξης  μέγιστης  υπευθυνότητας και  δυνατότητας 

αντικειμενικής κρίσης, που πρέπει να διακατέχει τους υποψηφίους για αυτές 

τις θέσεις. 

     Οι τοποθετήσεις μου ωστόσο στα Υπηρεσιακά Συμβούλια όσο και στα 

συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου μας, θέλω να πιστεύω  ότι δεν έχουν 

αλλοιώσει τον χαρακτήρα μου. Προσπαθώ πάντα οι επιλογές μου να 

χαρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια, αξιοκρατία, ειλικρίνεια και σταθερές αρχές. 

Δεν επιδίωξα προσωπικό κέρδος και ανταλλάγματα.  

      Η μέχρι τώρα παρουσία μου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίνω ότι 

υπήρξε  έντιμη και αξιοπρεπής όσο και δυναμική κερδίζοντας με σοβαρές και 

τεκμηριωμένες θέσεις τον σεβασμό απέναντι στις απόψεις μας. Ο σεβασμός 

αυτός δεν ήταν αυτονόητος και δεδομένος καθώς για πολλά χρόνια 

επικρατούσαν λογικές εξυπηρετήσεων και προστασίας ημετέρων βάσει 

προσωπικών σχέσεων  και  παραταξιακών  συνδιαλλαγών που δεν  προσέδιδαν 

καμία  αξιοπιστία και καμία εκτίμηση στην παρουσία μας στα Συμβούλια. Η 

εκτίμηση κατακτήθηκε τόσο με τη δική μου συμβολή όσο και των άλλων 

συναδέλφων που συμμετείχαν στα τελευταία συμβούλια. Ανάλογη παρουσία 

και δυναμική θα πρέπει να απαιτήσετε και από τους κατοπινούς εκπροσώπους 

σας.      

       Η στήριξη και η εκτίμησή σας, που ειδικά στις εκλογές των Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων έχει εκφραστεί επανειλημμένα και πανηγυρικά μου έδινε και μου 

δίνει κουράγιο να συνεχίσω τις προσπάθειες, για οργάνωση της Γραμματείας 

με βάσει διεθνή πρότυπα Δημόσιας Διοίκησης και κανόνες αξιοκρατικούς, 

διάφανους και αντικειμενικούς, που παντού  σε όλη τη δημόσια διοίκηση  

ενιαία έπρεπε να ισχύουν.  

       Επιπρόσθετα, θεωρώ ότι η υπηρεσιακή  εξέλιξη και θεσμική παρουσία  

κάθε υπαλλήλου  είναι συνάρτηση των ικανοτήτων του, της προσωπικής του 

αξίας, των προσόντων του, αλλά κυρίως και πάνω απ’ όλα, της 

εργατικότητας και καθημερινής παρουσίας στο χώρο εργασίας.   



 

 
 

    

     Τα τυπικά προσόντα δεν θα έπρεπε ούτε να απαξιώνονται ούτε να 

αποτελούν από μόνα τους μοναδικά και κυρίαρχα στοιχεία κρίσης  αλλά να 

συνεκτιμώνται, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση.       

      Δεν διεκδικώ το αλάθητο ούτε φοβάμαι να αποφασίσω. Οι όποιες 

αποφάσεις μου δεν κινήθηκαν από ταπεινά ελατήρια, ιδιοτελή σκοπό και 

ανταλλάγματα. Έχω τη δύναμη, πιστεύω, να  λειτουργώ ανεπηρέαστα, 

αφήνοντας στην άκρη προσωπικές σχέσεις,  χρωματισμούς ή παραταξιακή 

συμπόρευση. 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. Νομίζω ότι σας  το έχω αποδείξει.      

     Αποδείξτε τώρα και  κάποιοι,  πολλοί από σας ότι σωστά αποφάσισα 

κάποτε για σας, γιατί πίστεψα, σε σας και στις δυνατότητές σας, στα 

αυξημένα σας  προσόντα και  χαρακτηριστικά, κόντρα στα  κελεύσματα 

των υμνητών και δημιουργών  του νέου Κώδικα, των  εμπνευστών  και 

δημιουργών του περίφημου τριάντα (30) μόρια στο πτυχίο - 120 μόρια στα 

σεμινάρια, των αρνητών της  προαιρετικής κινητικότητας από και προς τα 

δικαστήρια  και τόσων άλλων που δημόσια έχω καταγγείλει στις διάφανες 

γραπτές  μου τοποθετήσεις, πολλοί εκ των οποίων ζητούν ακόμα και να 

τους τιμήσετε με την ψήφο σας!!!  

      Αποδείξτε ότι δεν συμπεριφέρεστε με  χρωματισμένα  παραταξιακά ή 

κομματικά κριτήρια ή κοινή καταγωγή και εντοπιότητα. Στηρίξτε 

ανεξάρτητες επιλογές, μα πραγματικά ανεξάρτητες και ικανές να σας 

εκπροσωπήσουν.  

ΕΕΠΠΙΙΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΤΤΕΕ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΨΨΗΗΦΦΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΕΕΜΜΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ  ΣΣΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟ  ΜΜΟΟΥΥ    ΩΩΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΥΥ  

ΣΣΑΑΣΣ..    

ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΑΑΣΣ  ΘΘΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΕΕΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΜΜΕΕΝΝΑΑ  

ΒΒΑΑΡΡΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑ  ΔΔΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ..    

ΜΜΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΝΝΕΕΤΤΕΕ  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ..  ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΠΠΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΕΕΝΝΑΑΣΣ  

ΕΕΦΦΗΗΣΣΥΥΧΧΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ,,  ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΨΨΗΗΦΦΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ..  ΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΙΙ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  

ΠΠΟΟΝΝΗΗΡΡΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΥΥΣΣΚΚΟΟΛΛΟΟΙΙ..                      

ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΤΤΕΕ    ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΟΟΣΣΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΕΕΥΥΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  

ΠΠΑΑΝΝΩΩ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ    ΙΙΔΔΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ        ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΟΟΥΥΝΝ  

ΔΔΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΑΑΣΣ..  
      

                                                                                                                                                                                                

Με εκτίμηση, 

 Ανδρέας Πάσχος 

 
 2132156104   2132156105   / �  6977660221    anpaschos@yahoo.gr  


