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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0665/2005, της Αναστασίας Πεταλά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
ορθή εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας της οδηγίας 1990/70/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη 
CES, την UNICE και το CEEP

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την 
ανωτέρω οδηγία έως σήμερα, ιδιαίτερα κατόπιν της πρόσφατης έγκρισης νομοθεσίας στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να γίνουν αορίστου 
χρόνου μόνο στην περίπτωση εργαζομένων που εργάζονται για 24 μήνες με τον ίδιο εργοδότη 
από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της νομοθεσίας. Η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση, ώστε να διασφαλιστεί στην Ελλάδα η άμεση συμμόρφωση 
με την οδηγία, προκειμένου οι έλληνες εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να 
έχουν ίση μεταχείριση και να αποκτήσουν τις συμβάσεις εργασίας που δικαιούνται σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Ιστορικό και καταγγελία

Η αναφέρουσα είχε προσληφθεί από έναν οργανισμό του ελληνικού δημόσιου τομέα με 
διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους η κάθε μία, ως 
καθαρίστρια από τις 15 Ιανουαρίου 1999 έως τις 14 Ιανουαρίου 2003 και ως κλητήρας από 
τις 2 Φεβρουαρίου 2004 έως τις 31 Ιανουαρίου 2004. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η εργασία 
της κάλυπτε τις πάγιες και μόνιμες ανάγκες του οργανισμού και ότι η φύση της εργασίας της 
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από την αρχή ήταν εξαρτημένης απασχόλησης βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου.

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ για την εργασία 
ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα και καταγγέλλει ότι δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν οι 
συμβάσεις της ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου δυνάμει του προεδρικού 
διατάγματος 164/2004 και ότι η καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας στην Ελλάδα έχει ως 
αποτέλεσμα τη στέρησή της από τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματά της,
υποβαθμίζοντας το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων όπως εισήχθη από την 
οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η ρήτρα 5 της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ για την 
εργασία ορισμένου χρόνου υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κανόνες για την 
αποφυγή της κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ένας τρόπος αποφυγής 
της εν λόγω κατάχρησης είναι η εισαγωγή κανόνων σχετικά με τη μετατροπή των συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ωστόσο, η οδηγία δεν απαιτεί τη 
μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον 
υπάρχουν άλλα μέτρα για την αποφυγή της κατάχρησης. Όπως η Επιτροπή έχει αναφέρει σε 
πολλές περιπτώσεις, το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου στον ελληνικό δημόσιο τομέα δεν είναι καθαυτό 
ασυμβίβαστο με την οδηγία.

Σύμφωνα με τη ρήτρα 8, παράγραφος 3, της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτάται στην 
οδηγία, η εφαρμογή της συμφωνίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επαρκή αιτιολογία για 
την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα που 
καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία. Η Επιτροπή δεν έχει σαφείς ενδείξεις ούτε από την 
παρούσα αναφορά, ούτε από οποιαδήποτε άλλα μέσα ότι η υιοθέτηση του διατάγματος 
164/2004 έχει υποβαθμίσει το γενικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων υπό την έννοια 
της ρήτρας 8, παράγραφος 3, της συμφωνίας πλαίσιο που αποτελεί παράρτημα της οδηγίας.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η παρούσα αναφορά αλλάζει την εκτίμησή της για τη μεταφορά 
της οδηγίας 1999/70/ΕΚ στην Ελλάδα και επομένως προτείνει την περάτωση της εξέτασης 
της προκείμενης αναφοράς.

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

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

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 4 Ιουλίου 2006 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 



3/3 PE

EL

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 ορισμένου χρόνου, 
εφόσον υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα Προεδρικά Διατάγματα 164/2004 και 180/2004 έχουν εισαγάγει 
ανάλογα μέτρα. Για αυτό το λόγο, όλες οι σχετικές προσφυγές που υποβλήθηκαν στην 
Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 1999/707ΕΚ σχετικά με 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 
έχουν πλέον κλείσει. 

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) Σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας των προσφυγών, 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 αορίστου, 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.


