
 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 14:13-36 

Ο ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

………………ειπεν δε ο Ιησούς προς τους μαθητές αυτού, Δότε 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, 

Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Προεδρείου της ΟΔΥΕ για τα αποτελέσματα της 

συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και μας δημιουργήθηκαν κάποιες εύλογες απορίες. 

 

 Απορία πρώτη 

Λέει το Προεδρείο ότι ο Πρωθυπουργός δέχτηκε πως οι Δικαστικοί 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 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ; (Θυμίζουμε ότι η τροπολογία 

που προωθεί η ΟΔΥΕ διαχωρίζει ρητά τον βαθμό από τον μισθό) 

Πρόκειται για ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ή για ΣΥΝΕΙΔΗΤΉ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ; 

Γιατί το Προεδρείο δεν στηρίζει τον περί του αντιθέτου ισχυρισμό του ζητώντας 

από τους Νομικούς Συμβούλους της ΟΔΥΕ 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 Δικαστών. 

Πώς μπορεί να μας δοθεί Ειδικό Επίδομα ενώ είμαστε ενταγμένοι στο Ενιαίο 

Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο του Δημοσίου 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 Δικαστικών 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 ΕΙΔΙΚΑ 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 Δημοσίου; 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 Δικαίου 

μεταφέρθηκαν στα Δικαστήρια 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 Δημόσιο; 

Ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ στο Συνέδριο της Ερέτριας το 2012 κατέθεσε πρόταση και το 

Συνέδριο ψήφισε, ότι οι ΙΔΑΧ είναι Δικαστικοί 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 ΙΔΑΧ, 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 ΟΔΥΕ 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 ΙΔΑΧ!!! 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Τόσο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνάντησης όσο και το υπόμνημα του 

Προεδρείου στον Πρωθυπουργό δεν ήταν σε γνώση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. 

Το Δ.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 Δ.Σ. αλλά εκτίμηση μιάς 

τετραμελούς ομάδας που αποτελεί το Προεδρείο της ΟΔΥΕ και λειτουργεί ερήμην των 

υπολοίπων μελών του Δ.Σ.. 

 

 Απορία πέμπτη 

Τώρα που η επίσημη πλέον θέση της ΟΔΥΕ 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 Διατάγματος 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 Δικαστικοί 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 Δικαστηρίων 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 ΟΔΥΕ  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 

 

 

 


