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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 233/2003, του Χρήστου Πολυζωγόπουλου ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία συνοδεύεται από μία 
υπογραφή, σχετικά με τη μη εφαρμογή από την Ελλάδα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου 
χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, 
ενημερώνει ότι η Ελλάδα ακόμη δεν έχει θέσει σε ισχύ τα μέτρα και τις διοικητικές διατάξεις 
που απαιτούνται για τη μεταφορά της προαναφερθείσας οδηγίας, παρά το γεγονός ότι η 
δωδεκάμηνη προθεσμία που ορίζεται στην οδηγία, την οποία η Ελλάδα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει επικαλούμενη ειδικές δυσκολίες, εξέπνευσε στις 10 Ιουλίου 2002. Ο 
αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει με στόχο την άμεση εφαρμογή της 
προαναφερθείσας οδηγίας στην Ελλάδα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση και 
αποδεκτές συμβάσεις εργασίας στους έλληνες εργαζόμενους με εργασία ορισμένου χρόνου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192 παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 14 Ιανουαρίου 2004.

Ο αναφέρων κατήγγειλε το γεγονός ότι η Ελλάδα, την περίοδο υποβολής της παρούσας 
αναφοράς, δεν είχε μεταφέρει την οδηγία 99/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την 
εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί 
στις 10 Ιουλίου 2002.
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Η Ελλάδα καθυστέρησε τη μεταφορά και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει. Έκτοτε η Ελλάδα προέβη, ωστόσο, στη μεταφορά της οδηγίας με προεδρικό 
διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2003. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος 
τα μέτρα μεταφοράς.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Δεκεμβρίου 2004.

Η αναφέρων κατήγγειλε το γεγονός ότι η Ελλάδα, την περίοδο υποβολής της παρούσας 
αναφοράς, δεν είχε μεταφέρει την οδηγία 99/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την 
εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί 
στις 10 Ιουλίου 2002.

Η πρώτη νομοθεσία εφαρμογής που θεσπίστηκε στην Ελλάδα και τέθηκε σε ισχύ στις 2 
Απριλίου 2003 δεν ήταν ικανοποιητική σε ό,τι αφορά τα μέτρα κατά της κατάχρησης των 
διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Στις 19 Ιουλίου 2004, η Ελλάδα εξέδωσε νέο 
διάταγμα, το οποίο τροποποιεί την κατάσταση στον δημόσιο τομέα. Πέρα από τη μεταβολή 
ορισμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μόνιμες θέσεις, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου που υπερβαίνουν τη μέγιστη διάρκεια κηρύσσονται άκυρες, με 
παράλληλη καταβολή αποζημίωσης στους εργαζομένους και επιβολή κυρώσεων στους 
εργοδότες. 

Οι διατάξεις του νέου διατάγματος για τις διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου φαίνεται 
πως συμφωνούν με την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου. Η κατάσταση, ωστόσο, 
πρέπει να διορθωθεί εκτός από τον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έχουν ζητήσει πληροφορίες για τα νομοθετικά μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν 
στην Ελλάδα.

Μόλις η Ελλάδα ενημερώσει την Επιτροπή για τη θέσπιση πρόσθετης νομοθεσίας 
εφαρμογής, θα αξιολογήσουμε τη συνολική συμμόρφωσή της με το κοινοτικό δίκαιο και θα 
λάβουμε, εάν χρειαστεί, τα απαραίτητα μέτρα.

5. 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, 81/2003 της 2ας 
Απριλίου 2003, 164/2004 της 19ης Ιουλίου 2004 και 180/2004 της 23ης Αυγούστου 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 προαναφερθέντων προεδρικών διαταγμάτων η Επιτροπή 
δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. Πρέπει 
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να προστεθεί ότι πριν από την περάτωση της εξέτασης τυχόν καταγγελιών θα δοθεί η 
δυνατότητα στους επιμέρους καταγγέλλοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους.

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

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

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε στις 4 Ιουλίου 2006 απόφαση επί της 
υπόθεσης Adeneler C-212/04 στο πλαίσιο της οποίας ένα ελληνικό δικαστήριο είχε θέσει 
ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και τις επιπτώσεις της οδηγίας 1999/70/ΕΚ υπό το φως 
ορισμένων διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 81/2003. Το ΔΕΚ διαπίστωσε ότι 
υφίσταντο προβλήματα με ορισμένες διατάξεις του Διατάγματος αυτού. Τα προβλήματα αυτά 
είχαν επίσης διαπιστωθεί από την Επιτροπή σε προγενέστερο στάδιο και η Επιτροπή είχε 
ενημερώσει αναλόγως της ελληνικές αρχές το 2004. Οι επίμαχες διατάξεις του Διατάγματος 
81/2003 τροποποιήθηκαν με τα Προεδρικά Διατάγματα 166/2004 και 180/2004. Θα πρέπει 
να προστεθεί ότι το ΔΕΚ στην απόφαση Adeneler επιβεβαίωσε επίσης τη θέση της Επιτροπής 
ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών που διατυπώθηκε επανειλημμένα: Η οδηγία 1999/70/ΕΚ 
απαιτεί να εισαγάγουν τα κράτη μέλη μέτρα για την αποτροπή καταχρήσεων όσον αφορά τις
διαδοχικές συμβάσεις, αλλά δεν απαιτεί τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 
συμβάσεις αορίστου χρόνου εφόσον υφίστανται άλλα αποτελεσματικά μέτρα για την 
αποτροπή καταχρήσεων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοια μέτρα έχουν εισαχθεί από τα Προεδρικά Διατάγματα 164/2004 
και 180/2004.  Ως εκ τούτου, έχει περατωθεί η εξέταση όλων των σχετικών καταγγελιών που 
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή και αφορούν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 
1999/70/ΕΚ σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα με τα τρία Προεδρικά 
Διατάγματα 81/2003 της 2ας Απριλίου 2003, 164/2004 της 19ης Ιουλίου 2004 και 180/2004 
της 23ης Αυγούστου 2004.

Πέραν τούτου, θα πρέπει να αναφερθούν τα δύο κατωτέρω στοιχεία που αφορούν την 
πρακτική εφαρμογή και επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται στο 
εθνικό δίκαιο η οδηγία 1999/70/ΕΚ.

1) Μετά την περάτωση της εξέτασης των καταγγελιών, η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες 
σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με τις οποίες τα γενικά 
δικαστήρια αποφάσισαν σε πολλές περιπτώσεις ότι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον 
δημόσιο τομέα πρέπει να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά οι διοικητικές 
και ελεγκτικές αρχές αρνήθηκαν να εκτελέσουν τις αποφάσεις αυτές. Αφενός, μια άρνηση 
των αρχών να δεχθούν τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου αυτή καθεαυτή δεν συνεπάγεται απαραίτητα παράλειψη των ελληνικών αρχών να 
εφαρμόσουν ορθώς την οδηγία. Αφετέρου, εάν τα γενικά δικαστήρια διαπίστωσαν ότι το 
μόνο αποτελεσματικό μέτρο που διατίθεται είναι η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου η άρνηση εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών θέτει ένα 
ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ στο βαθμό που οι αποφάσεις 
αφορούν υποθέσεις που καλύπτονται από την οδηγία αυτή.
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2) Υπάρχει επίσης το γενικότερο θέμα που αφορά την ειδική νομοθεσία σχετικά με την 
επιβολή μεταβατικών μέτρων κατά του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα σχετικά για 
παράδειγμα με τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Αυτό αφορά τα θέματα στα 
οποία αναφέρεται η αναφορά 455/2005.

Η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω τα προαναφερόμενα θέματα και έχει, για τον σκοπό αυτό, 
ζητήσει από τις ελληνικές αρχές περαιτέρω πληροφορίες. Μια τέτοια εξέταση θα επιτρέψει 
στην Επιτροπή να αξιολογήσει το σύστημα που έχει θεσπισθεί από τις ελληνικές αρχές 
προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή και η επιβολή της εθνικής νομοθεσίας που 
μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 1999/70/ΕΚ.
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