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Επιτροπή Αναφορών

28.03.2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 930/2002, της Μαρίας Χορτάτου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Σωματείου Συμβασιούχων ΟΠΑΠ ΑΕ», σχετικά με την μη μετατροπή συμβάσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπονείται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία για 
την μετατροπή όλων των συμβάσεων εργασίας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργούνται ανισότητες και άτομα που δουλεύουν εδώ και πολλά χρόνια με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εργασία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Απριλίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Οκτωβρίου 2003.

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η οδηγία 99/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου δεν 
έχει εφαρμοσθεί σωστά στην Ελλάδα, καθώς συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες έχουν 
ανανεωθεί πολλές φορές δεν έχουν μετατραπεί σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η οδηγία 99/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την 
εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1 δεν 
προβλέπει τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις μόνιμης διάρκειας, 
όπως εσφαλμένα πιστεύεται.

Αυτό που αναφέρεται στη ρήτρα 5 είναι ότι για να αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να 
προκύψει από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

  
1 ΕΕ L 175, της 10.7.1999, σελ. 88
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1) αντικειμενικούς λόγους που να δικαιολογούν την ανανέωση τέτοιων συμβάσεων εργασίας∙

2) τη μέγιστη συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου∙

3) τον αριθμό των ανανεώσεων τέτοιων συμβάσεων.

Οι περιορισμοί στη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
αποφασίζονται ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Ωστόσο, τα θεσπισθέντα μέτρα πρέπει να είναι επαρκώς αποτελεσματικά 
προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση.

Η Ελλάδα μετέφερε την οδηγία στην εθνική νομοθεσία της τον Απρίλιο του 2003. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολογούν επί του παρόντος τα ελληνικά μέτρα μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αποτροπή της κατάχρησης που μπορεί να 
προκύψει από τη χρησιμοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο της Ελλάδας έως τις 10 Ιουλίου 2002. Η Ελλάδα έχει έκτοτε γνωστοποιήσει 
στην Επιτροπή ότι η οδηγία έχει μεταφερθεί με τρία προεδρικά διατάγματα τα οποία 
εγκρίθηκαν το 2003 και 2004. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή έλαβε αρκετές επιστολές και 
καταγγελίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει αρκετές αναφορές, οι οποίες 
παραθέτουν όλες διάφορες καταγγελίες όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στην Ελλάδα.

Κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης των ελληνικών διαταγμάτων, των καταγγελιών και άλλων 
διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ελλάδας για τη μη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ για την εργασία 
ορισμένου χρόνου. Πριν από την περάτωση της εξέτασης τυχόν καταγγελιών θα δοθεί η 
δυνατότητα στους επιμέρους καταγγέλλοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007 

Αφορά τις αναφορές αριθ. 930/2002, αριθ. 233/2003, αριθ. 336/2003, αριθ. 669/2003, αριθ. 
296/2004, αριθ. 356/2004, αριθ. 460/2005 και αριθ. 665/2005.

Στις 4 Ιουλίου 2006 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έλαβε απόφαση για την υπόθεση C-212/04
Adeneler, στην οποία ένα ελληνικό δικαστήριο διατύπωσε ερωτήσεις σχετικά με την 
ερμηνεία και τα αποτελέσματα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες 
διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 81/2003. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν 
προβλήματα με ορισμένες διατάξεις σε αυτό το Διάταγμα. Η Επιτροπή είχε επίσης εντοπίσει 
αυτά τα προβλήματα και για το λόγο αυτό ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές το 2004. Οι 
επίμαχες διατάξεις του Διατάγματος 81/2003 τροποποιήθηκαν από τα Προεδρικά Διατάγματα 
164/2004 και 180/2004. Πρέπει να προστεθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην απόφαση 
Adeneler, επίσης επιβεβαίωσε τη θέση της Επιτροπής σε αρκετές περιστάσεις πριν από την 
Επιτροπή Αναφορών: η οδηγία 1999/70/ΕΚ προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη προωθούν μέτρα 
για την πρόληψη της κατάχρησης των διαδοχικών συμβάσεων, αλλά δεν ορίζει ότι οι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου πρέπει να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον 
υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης.
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα Προεδρικά Διατάγματα 164/2004 και 180/2004 έχουν εισαγάγει 
ανάλογα μέτρα. Για το λόγο αυτό, έχει περατωθεί η εξέταση όλων των σχετικών καταγγελιών
που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 1999/707ΕΚ για την 
εργασία ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα από τα τρία Προεδρικά Διατάγματα, 81/2003 της 
2ης Απριλίου 2003, 164/2004 της 19ης Ιουλίου 2004 και 180/2004 της 23ης Αυγούστου 
2004.

Πέραν αυτού, πρέπει να αναφερθούν τα δύο επόμενα στοιχεία, τα οποία αφορούν την 
πρακτική εφαρμογή και την αναγκαστική εκτέλεση της ελληνικής νομοθεσίας που μεταφέρει 
την οδηγία 1999/70/ΕΚ.

1) Μετά την περάτωση της εξέτασης των καταγγελιών, η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες 
σχετικά με την πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις οποίες τα γενικά 
δικαστήρια αποφάσισαν σε πολλές περιπτώσεις ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο 
δημόσιο τομέα θα έπρεπε να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά οι 
διοικητικές και ελεγκτικές αρχές αρνήθηκαν να εκτελέσουν τις αποφάσεις αυτές. Από την μία 
πλευρά, η άρνηση των αρχών να μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου 
χρόνου δεν συνεπάγεται από μόνη της απαραιτήτως την αποτυχία των ελληνικών αρχών να 
εφαρμόσουν ορθά την οδηγία. Από την άλλη πλευρά, αν τα γενικά δικαστήρια αποφάσισαν 
ότι το μόνο αποτελεσματικό μέσο εξυγίανσης αυτή τη στιγμή είναι η μετατροπή των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, η άρνηση εκτέλεσης των 
αποφάσεων αυτών εγείρει ένα ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ 
όσον αφορά τις υποθέσεις των αποφάσεων που καλύπτει η εν λόγω οδηγία. "

2) Υπάρχει επίσης το γενικότερο ζήτημα σχετικά με την ειδική νομοθεσία που αφορά 
την αναγκαστική εκτέλεση προσωρινών μέτρων κατά της κυβέρνησης και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα σε σχέση, για παράδειγμα, με την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου. Το παραπάνω σχετίζεται με τα ζητήματα που θίγονται στην αναφορά 455/2005. 

Η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω τα προαναφερθέντα ζητήματα και για το σκοπό αυτό ζήτησε 
περισσότερες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές. Αυτή η εξέταση θα δώσει τη δυνατότητα 
στην Επιτροπή να αξιολογήσει το σύστημα που εφαρμόζεται από τις ελληνικές αρχές για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής και της αναγκαστικής εκτέλεσης της εθνικής νομοθεσίας που 
μεταφέρει την οδηγία 1999/70/ΕΚ.


