
 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 14:13-36 

Ο ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ 

………………ειπεν δε ο Ιησούς προς τους µαθητές αυτού, ∆ότε αυτοις υµεις 
φαγειν.οι δε ειπαν, Ουκ εισιν ηµιν πλειον η αρτοι πέντε και ιχθύες δύο, ει µήτι  
πορευθέντες ηµεις αγοράσωµεν εις πάντα τον λαον τουτον βρώµατα.  
14 ησαν γαρ ωσει ανδρες πεντακισχίλιοι. ειπεν δε προς τους µαθητας  
αυτου, Κατακλίνατε αυτους κλισίας ωσει ανα πεντήκοντα. 15 και εποίησαν  
ουτως και κατέκλιναν απαντας. 16 λαβων δε τους πέντε αρτους και τους  
δύο ιχθύας αναβλέψας εις τον ουρανον ευλόγησεν αυτους και  
κατέκλασεν και εδίδου τοις µαθηταις παραθειναι τω οχλω. 17 και εφαγον  
και εχορτάσθησαν πάντες, και ηρθη το περισσευσαν αυτοις κλασµάτων  
κόφινοι δώδεκα……………… 

ΣΙΓΑ  ΤΟ  ΘΑΥΜΑ !!! 

Θαύµα είναι αυτό που έκανε ο Σαµαράς δίνοντας αυξήσεις σε εκατοµµύρια 
από το «πλεόνασµα;». Το επιβεβαιώνουν οι τέσσερεις Ευαγγελιστές του από τον 
Κλάδο µας! (Χανδρινός-Λιάτσος-Λυµπερόπουλος-Παρούτογλου) 

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, 

∆ιαβάσαµε την ανακοίνωση του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ για τα αποτελέσµατα της 
συνάντησης µε τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς ∆ικαιοσύνης και ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και µας δηµιουργήθηκαν κάποιες εύλογες απορίες. 

 

• Απορία πρώτη 

Λέει το Προεδρείο ότι ο Πρωθυπουργός δέχτηκε πως οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι πρέπει 
να επιστρέψουµε στους παλιούς βαθµούς αλλά όχι στους παλιούς µισθούς και µάλιστα έδωσε 



εντολή να προωθηθεί άµεσα η σχετική διάταξη. Επίσης στην ανακοίνωση αφήνεται να 
εννοηθεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε δικαστική διεκδίκηση των παλαιών µισθών. 

Πώς θα γίνει αυτό αφού η Μισθολογική Κατάταξη αν αποσυνδεθεί από αντίστοιχη 
Βαθµολογική Κατάταξη είναι ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ; (Θυµίζουµε ότι η τροπολογία 
που προωθεί η Ο∆ΥΕ διαχωρίζει ρητά τον βαθµό από τον µισθό) 

Πρόκειται για ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ή για ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΉ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ; 

Γιατί το Προεδρείο δεν στηρίζει τον περί του αντιθέτου ισχυρισµό του ζητώντας 
από τους Νοµικούς Συµβούλους της Ο∆ΥΕ µία σχετική έκθεση την οποία και να 
καταθέσει αποδεικνύοντας ότι τα όσα λέει έχουν βάση; 

 

• Απορία δεύτερη 

Λέει το Προεδρείο ότι ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι βιώνουµε Ειδικές Συνθήκες 
και πως πρέπει να µας ξαναδοθεί το Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών, συνδεδεµένο µάλιστα µε 
αυτό των ∆ικαστών. 

Πώς µπορεί να µας δοθεί Ειδικό Επίδοµα ενώ είµαστε ενταγµένοι στο Ενιαίο 
Βαθµολόγιο-Μισθολόγιο του ∆ηµοσίου µε το οποίο απαγορεύονται τα ειδικά επιδόµατα σε 
κλάδους; 

Πώς µπορεί, νοµοτεχνικά, όχι µόνο να µας δοθεί αλλά και να συνδεθεί µάλιστα µε 
εκείνο των ∆ικαστικών Λειτουργών οι οποίοι διατηρούν επιδόµατα γιατί εντάσσονται σε 
Ειδικό Μισθολόγιο-Βαθµολόγιο; 

Αφού ο Πρωθυπουργός αποδέχτηκε την ιδιαιτερότητα του Κλάδου µας, γιατί δεν 
του ζητήθηκε πολύ απλά ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4024/2011 ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ;;;  

 

• Απορία Τρίτη 

Υπάρχει το ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ; 

Εφόσον το Προεδρείο δέχτηκε και ανακοίνωσε πανηγυρικά τα όσα είπε ο 
Πρωθυπουργός αποδέχτηκε την ύπαρξη πλεονάσµατος και θεώρησε δεδοµένη και την 
ύπαρξη πλεονασµάτων για τα επόµενα έτη (όπως ακριβώς υποστηρίζει η Κυβέρνηση 
Σαµαρά-Βενιζέλου), αφού το επίδοµα θα πρέπει να το παίρνουµε από το πλεόνασµα κατά τα 
λεχθέντα και το επίδοµα είναι επίδοµα και δεν µπορεί να είναι σε ετήσια βάση. 

Το «πλεόνασµα» είναι αποτέλεσµα ανάπτυξης ή αποτέλεσµα της άτυπης στάσης 
πληρωµών του ∆ηµοσίου; Κανείς από το Προεδρείο µας δεν γνωρίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ 
πληρώνει τώρα τις θεραπείες στους ασφαλισµένους του µε έναν χρόνο καθυστέρηση; 

 



• Απορία τέταρτη 

«Εντοπίστηκε» ότι για όσους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
µεταφέρθηκαν στα ∆ικαστήρια υπάρχει «πρόβληµα» µε το Σύνταγµα και ειπώθηκε ότι θα 
κατατεθεί διάταξη νόµου που θα επιλύει το ζήτηµα. 

Κανείς, ούτε καν οι παριστάµενοι Υπουργοί, δεν γνωρίζουν ότι το Σύνταγµα 
απαγορεύει την µε νόµο αλλαγή εργασιακής σχέσης στο ∆ηµόσιο; 

Ο Πρόεδρος της Ο∆ΥΕ στο Συνέδριο της Ερέτριας το 2012 κατέθεσε πρόταση και το 
Συνέδριο ψήφισε, ότι οι Ι∆ΑΧ είναι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι. Τώρα πώς εντοπίζει, ενώπιον 
του Πρωθυπουργού, Συνταγµατικό πρόβληµα; Είπε αναλήθειες στο Συνέδριο ή στον 
Πρωθυπουργό;;; 

Αφού πλέον υπάρχει οµολογηµένο πρόβληµα Συνταγµατικής νοµιµότητας των 
υπηρετούντων Ι∆ΑΧ, πώς είναι ενταγµένοι στους Συλλόγους και πώς θα είναι νόµιµοι οι 
αντιπρόσωποι του Συνεδρίου που εκκρεµεί; Μήπως τελικά αυτός είναι ο λόγος που το 
Συνέδριο µεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο και οι εκλογές του Συλλόγου της Αθήνας για τον 
Σεπτέµβριο (αναµένοντας ως άλλοθι την απόφαση του ΣτΕ) ώστε να µην ακυρωθεί ώς 
παράνοµη η εκλογή της ηγεσίας της Ο∆ΥΕ µε αποτέλεσµα να µην µπορούν κάν να 
παραστούν στο συνέδριο; 

Αν κάνουµε λάθος προκαλούµε να µας το αποδείξουν µε το να γίνουν τώρα 
εκλογές συνέδρων στον Σύλλογο της Αθήνας και να ψηφίσουν και οι Ι∆ΑΧ!!! 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Τόσο η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της συνάντησης όσο και το υπόµνηµα του 
Προεδρείου στον Πρωθυπουργό δεν ήταν σε γνώση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 

Το ∆.Σ. δεν κλήθηκε να συνεδριάσει ούτε πρίν την συνάντηση αλλά ούτε και µετά για 
να εκτιµήσει τα αποτελέσµατά της. 

Οι ανακοινώσεις δεν είναι αποτέλεσµα συζήτησης του ∆.Σ. αλλά εκτίµηση µιάς 
τετραµελούς οµάδας που αποτελεί το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ και λειτουργεί ερήµην των 
υπολοίπων µελών του ∆.Σ.. 

 

• Απορία πέµπτη 

Τώρα που η επίσηµη πλέον θέση της Ο∆ΥΕ είναι, όπως γράφεται στο υπόµνηµα προς 
τον Πρωθυπουργό, ότι ο Κλάδος έχει ιδιαίτερη θέση, ότι δεν είµαστε Κρατικοί Υπάλληλοι 
και ότι υπάρχει «πρόβληµα» µε την µεταφορά µη µόνιµων υπαλλήλων µε την «κινητικότητα» 
δεν θα έπρεπε να ξεχάσουµε τα όσα, ανυπόστατα περί του αντιθέτου, έχουν ειπωθεί και να 
συνταχθούµε στο πώς θα ανατρέψουµε τα όσα έχει υποστεί ο Κλάδος µας; 

Μια καλή αρχή µπορεί να γίνει µε την σύνταξη του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την 
Αξιολόγηση όπου και θα µπορούσαµε να περιγράψουµε ένα µέρος τουλάχιστον της 
ιδιαιτερότητας του Κλάδου. 



 

• Απορία έκτη 

Πώς γίνεται η µεγαλύτερη (κατά τα αποτελέσµατα του τελευταίου Συνεδρίου) 
Παράταξη, δηλαδή το ΕΝΙΑΙΟ, να µην έχει πάρει σαφή θέση για κύρια ζητήµατα του 
Κλάδου; 

Π.χ. : Οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι είµαστε Κρατικοί Υπάλληλοι ή πρέπει να έχουµε 
Ειδικό Βαθµολόγιο – Μισθολόγιο και να εξαιρούµαστε πλήρως από τον ν.4024/2011;;; 

           Ισχύει το άρθρο 92 του Συντάγµατος που ορίζει ότι οι εργαζόµενοι στην 
Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων είναι Μόνιµοι;;; 

Η έλλειψη καθαρής θέσης οφείλεται στην απόπειρα να διατηρηθεί η 
πολυσυλλεκτικότητα ψήφων ή σε αδυναµία διαµόρφωσης της; 

Αν το ΕΝΙΑΙΟ έχει διαφορετική θέση από τις Παρατάξεις που αποτελούν το 
Προεδρείο της Ο∆ΥΕ  γιατί δεν την διατυπώνει δηµόσια, αναλυτικά και απερίφραστα;;;  

 

• Απορία έβδοµη 

Με τι «µούτρα» θα εµφανιστούν «διάφοροι» να ζητήσουν την ψήφο σας στο 
επόµενο συνέδριο όταν όσα έχουν πεί έχουν ανατραπεί;;; 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

η Γραµµατεία της ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 

05/03/2014 

 

 

 


