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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 
πλάδειθνη – ζεο , 
 Μεηά ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό θ. Ν. Βούτση ρζέο έγηλε  λέα 
ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θ. Γ. Κατρούγκαλο όπνπ 
ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην θαηαηεζεηκέλν Ννκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ 
θαζώο θαη άιια ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 ηα ζέκαηα ηνπ Ννκνζρεδίνπ ηέζεθαλ νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη πξνηάζεηο καο 
γηα ηα εμήο: 
 
α) ην άξζξν 1 πνπ αθνξά ηελ επίηαμε πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ απαγόξεπζε 
ηεο πνιηηηθήο επηζηξάηεπζεο, δεηήζεθε λα ππάξμεη αζθαιηζηηθή δηθιείδα πέξαλ  ηεο 
αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ Τπνπξγνύ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη εηζήγεζε ηνπ 
ππεύζπλνπ θνξέα. 
 
β) πδεηήζεθε ην Πεηζαξρηθό Δίθαην θαη νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα επέιζνπλ ζε απηό. 
 
γ) ην άξζξν 5 πνπ αθνξά ηα Πεηζαξρηθά ν Τπνπξγόο δεζκεύηεθε γηα ηε ζπκκεηνρή 
καο. 
 
δ) Σελ νξθσκνζία θαη κνληκνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε Π.Π. όπνπ ν Τπνπξγόο 
δεζκεύηεθε όηη ζα γίλεη ζε επόκελν λνκνζρέδην κεηά ηελ ζπκθσλία κε ηνπο 
δαλεηζηέο. 
 
ε) Θέκαηα ζρνιηθώλ θπιάθσλ. 
 
ζη)Θέκαηα Μνπζηθώλ, Καιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ ησλ δήκσλ  γηα ην νπνίν 
δεζκεύηεθε  όηη ζε επόκελε Ννκνζεηηθή ξύζκηζε ζα κπνξνύζε λα ιπζεί. 
 
 Σα ππόινηπα ζέκαηα είλαη: 
α) Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη ζηνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ πνπ έρνπλ βγεη ζε ζύληαμε θαη δελ έρνπλ 
απνδεκησζεί. 
 
β) Σν μεπάγσκα ηνπ βαζκνινγίνπ 
 
γ) Σελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4024/2011 πεξί βαζκνινγηθήο εμέιημεο κε 
πνζόζησζε. 
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δ) Σελ θαηάξγεζε ηεο εγθπθιίνπ γηα ηελ κνξηνδόηεζε πνπ πεξηιακβάλεη κόλν ηελ 
Εζληθή ρνιή Δεκόζηαο Δηνίθεζεο. 
 
ε)  Σελ έθδνζε ηνπ Π.Δ. γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο 7εηνύο πξνϋπεξεζίαο ζηνλ Ιδησηηθό 
Σνκέα. 
 
δ) Σελ έλαξμε ηνπ Κηλήηξνπ Επίηεπμεο ηόρσλ. 
 
ε) Σελ  ζπλάθεηα  ζε ζέζεηο επζύλεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ. 
 
ζ) Σελ θαηάξγεζε ηεο απαγόξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο. 
 
η) Γηα ηηο ρνιηθέο Καζαξίζηξηεο. Πξόζεζε ηνπ είλαη λα κνληκνπνηεζνύλ ζε επόκελε 
λνκνζεηηθή ξύζκηζε θαη λα είλαη πιήξνπο σξαξίνπ.  
 
 Ο Τπνπξγόο καο ελεκέξσζε όηη όια ηα ζέκαηα είλαη πξνο ζπδήηεζε θαη ην 
επόκελν δηάζηεκα ζε επόκελεο ζπλαληήζεηο ζα δξνκνινγήζεη ηα παξαπάλσ ζέκαηα 
κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ην επηηξέςεη θαη ε Δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο. 
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