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Τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να 
κινήσει σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων του δημοσίου.

Τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να κινήσει 
σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας 
σχετικά με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων του δημοσίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα κρίνοντας ότι ήταν ελλειπής η μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 99/70/ΕΚ σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου.
Σε ανακοίνωσή του το γραφείο της αρμόδιας Επιτρόπου Αννας Διαμαντοπούλου επισημαίνει τα

"Μετά από διαδοχικές επαφές με τις υπηρεσίες της ελληνικής διοίκησης, οι υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνουν ότι το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δεν εξασφαλίζει 
πλήρως τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθύνει στην Ελληνική Δημοκρατία προειδοποιητική 
επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης".
Εξάλλου, πηγές της Επιτροπής ανέφεραν ότι το προεδρικό διάταγμα που ορίζει τις 

προϋποθέσεις μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου εξαιρεί 
μεγάλες κατηγορίες συμβασιούχων όπως οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στην ΕΡΤ κλπ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά επικαλείται νομικό κενό καθώς μετά την 
πρόσφατη αναθεώρησή του, το Σύνταγμα δεν καλύπτει την μετατροπή των συμβάσεων σε 
αόριστου χρόνου. Σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, η ελληνική πλευρά έχει προθεσμία 
δυο μηνών προκειμένου ν'απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής. Αν δεν 
υπάρξει απάντηση ή εάν η απάντηση κριθεί μη ικανοποιητική τότε η Επιτροπή μπορεί να στείλει 
αιτιολογημένη γνώμη στη χώρα μας, διαδικασία που είναι και το τελευταίο στάδιο πριν την 
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση χθες στην Αθήνα μεταξύ 
κοινοτικών παραγόντων και εμπειρογνωμόνων του υπουργείου εργασίας.
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