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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ   
   Συνάδελφοι, 
Πέρα  από τα θέµατα αλλαγής του Κώδικα, υπάρχει και µια σειρά θεµάτων που πρέπει 
να επεξεργαστούµε και να τα δεχθούµε ή όχι ως κλάδος.Ειδικότερα, υπάρχουν , 
 
Α) Το Εθνικό Μητρώο Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, είναι µια υπόθεση που υπό 
προϋποθέσεις, µπορεί να συµπεριλαµβάνει  και όσους συναδέλφους το επιθυµούν και 
θέλουν να µετακινούνται προς άλλες υπηρεσίες καταλαµβάνοντας, ανάλογα τα τυπικά 
τους προσόντα θέσεις ευθύνης.  
Ως   παράταξη δεν έχουµε αντίρρηση  να έχει πεδίο εφαρµογής και στους δικαστικούς 
υπαλλήλους. 
 
Β) Η ανάγκη για την ΑΜΕΣΗ εφαρµογή και  στους δικαστικούς υπαλλήλους της 
διάταξης για την αναγνώριση 7 ετών προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα, µε την 
απαραίτητη απόφαση του αρµοδίου υπηρεσιακού συµβουλίου και µε την αναγκαία 
συνάφεια της προϋπηρεσίας, µε την παρεχόµενη σήµερα εργασία.  
Το συγκεκριµένο θέµα ήµασταν οι πρώτοι που το αναδείξαµε και αγωνιστήκαµε να 
αναλάβει δράσεις η Ο∆ΥΕ για την τακτοποίηση της παράλειψης του νοµοθέτη να έχει 
πεδίο εφαρµογής το Π∆ 69/16 και σ΄εµάς. Και 
 
Γ) Η «εθελοντική» κινητικότητα, µια όµορφα διατυπωµένη φράση µε πολλούς 
κινδύνους πίσω της. Η απόφαση της Κυβέρνησης  να εφαρµόσει κινητικότητα κατ΄έτος 
κρύβει κινδύνους που µόνο προβλήµατα θα δηµιουργήσουν και σ΄εµάς. Μέχρι σήµερα 
µε πολλές µάχες και αγώνα δεν είχαµε συνεισφορά σε κινητικότητες , ποιος ξεχνά την 
απόπειρα του 2013 να συνδράµουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι την τότε κινητικότητα; 
Όταν η «εθελοντική» κινητικότητα έχει συγκεκριµένο αριθµό - στόχο ατόµων προς 
µετακίνηση  είµαστε σίγουροι σε περίπτωση µη επίτευξης του στόχου ότι δεν θα 
εφαρµοστεί υποχρεωτική κινητικότητα;;;; Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
υποθηκεύουµε το µέλλον  το δικό µας αλλά και των επόµενων συναδέλφων στο βωµό 
της παροδικής και εφήµερης αυταρέσκειας.  
Στο συγκεκριµένο θέµα της κατά τα λεγόµενα «εθελοντικής» κινητικότητας είµαστε 
κάθετα αντίθετοι και σε καµία περίπτωση  δε θέλουµε να µπουν οι συνάδελφοι και ο 
κλάδος σε περιπέτειες χωρίς δυνατότητα  µελλοντικής άµυνας.  Ας µη ξεχνάνε οι 
παλιότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι, ότι όταν το 1996-1997 δίναµε µάχες για τη µη 
συµµετοχή µας στο  λεγόµενο ενιαίο µισθολόγιο, κάποιοι παρασυρµένοι από πολιτικο- 
συνδικαλιστικές  σκοπιµότητες µας έσυραν – έβαλαν στο τότε ενιαίο µε τα γνωστά 
σήµερα αποτελέσµατα.    
 


