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Αζήλα, 4 Γεθεκβρίοσ 2021
ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΡΩΣΗΗ
Προς ηολ Τποσργό Οηθολοκηθώλ
Θέκα: Η θσβέρλεζε παραβηάδεη ηης αποθάζεης ηοσ Δσρωπαϊθού Γηθαζηερίοσ αποιύοληας ηο
προζωπηθό θαζαρηόηεηας ζηο Τποσργείο Οηθολοκηθώλ κεηά από 20 έηε δοσιεηάς
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δηθαηψλνληαη νη
ζπκβαζηνχρνη πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο πην δσηηθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη νπνίνη
θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη ζα έπξεπε εμ αξρήο λα απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο
ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ γηα λα απνηξαπεί ε θαηάρξεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε
ρξεζηκνπνίεζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ή εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ απνηειεί ππνρξέσζε
ησλ θξαηψλ κειψλ.

Σηηο ππφινηπεο Επξσπατθέο ρψξεο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ

δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα δχν έηε
ηεθκαίξεηαη φηη κε απηέο επηδηψθεηαη ε θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ή
νξγαληζκνχ θαη κεηαηξέπεηαη απηφκαηα ζε ανξίζηνπ. Όκσο ζηε ρψξα καο ε θπβέξλεζε ηεο ΝΔ
δηαρξνληθά έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαηαρξεζηηθά ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θξαηψληαο
εξγαδφκελεο θαη εξγαδφκελνπο πνπ πξνθαλψο θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ζηελ νκεξία θαη
παξαβηάδνληαο ηε κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αληί λα ηνπο πξνζιακβάλεη κε ζπκβάζεηο
ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Γηα ηνπο 100 αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ έσο θαη 20 ρξφληα ζηα ίδηα πφζηα ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,
κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηνλ ηειεπηαίν δηαγσληζκφ ηνπ ΑΣΕΠ ηελ πεξαζκέλε άλνημε, θαζψο δε
κνξηνδνηήζεθε νχηε ε πξνυπεξεζία ηνπο νχηε φηη νη πεξηζζφηεξεο/νη είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ, ν ππνπξγφο
είπε -φπσο θαηαγγέιινπλ νη θαζαξίζηξηεο θαηά ηελ πξφζθαηε ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο ηνπο ηελ
Τεηαξηε 2 Δεθεκβξίνπ 2021- φηη “θηαίλε νη ίδηεο πνπ δέρηεθαλ λα παξαηείλνληαη νη ζπκβάζεηο ηνπο ηφζνλ
θαηξφ”. Καηαγγέιινπλ επίζεο φηη ν ππνπξγφο είπε φηη δελ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη πσο
δε δεκηνπξγνχληαη θεθηεκέλα ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο.
Δρωηάηαη ο θ. Τποσργός:
1.

Με πνηνλ ηξφπν ζα ζπκκνξθσζεί θπβέξλεζε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο γηα κεηαηξνπή ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ
θαζαξηζηξηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη φισλ ησλ καθξνρξφλησλ ζπκβαζηνχρσλ ζην
δεκφζην;

2. Πσο εμεγεί φηη ε θαζαξηφηεηα ζην Υπ. Οηθνλνκηθψλ δελ είλαη πάγηα θαη δηαξθήο αλάγθε; Γηαηί ηφηε
πξνρψξεζε εθ λένπ ζε ζπκβάζεηο ηξηεηνχο δηάξθεηαο θαη κάιηζηα ρσξίο ηε κνξηνδφηεζε ησλ
εξγαδφκελσλ γηα 20 ρξφληα θαζαξηζηξηψλ;
Ο Δρωηώλ Βοσιεσηής
Κρίηωλ Αρζέλες

