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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0598/2006, του Χρήστου Χατζηαναστασίου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία 
πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το 
CEEP στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη μη εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου 
που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP στην Ελλάδα. Αναφέρεται εν 
προκειμένω στην αναντιστοιχία μεταξύ του προεδρικού διατάγματος αριθ. 164/2004 και του 
νόμου αριθ. 3320/2005/23-2-2005 διά των οποίων έπρεπε να μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο 
η ανωτέρω αναφερόμενη οδηγία, και τονίζει ότι οι διατάξεις των εν λόγω νομοθετικών 
πράξεων αντιβαίνουν στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπεται στην 
οδηγία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Ιστορικό

Ο αναφέρων εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου από τον Ιανουάριο του 2006. Προηγουμένως είχε εργαστεί 
βάσει συμβάσεων ορισμένου χρόνου για οκτώ έτη και από το 1999 ως κάτοχος πτυχίου 
πανεπιστημίου. Το 2006, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατράπηκαν σε σύμβαση 
αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 164/2004.
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Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η προϋπηρεσία του, πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης αορίστου χρόνου, δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή «επιδομάτων πτυχίου». 
Συγκεκριμένα, ο αναφέρων δηλώνει ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι δικαιούνται τέτοια επιδόματα 
έπειτα από οκτώ έτη υπηρεσίας με πτυχίο πανεπιστημίου σύμφωνα με το άρθρο 70,
παράγραφος 2 του νόμου 2683/1999, αλλά ότι τα οκτώ έτη υπολογίζονται μόνο βάσει της 
υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης αορίστου χρόνου ή σχέσης μόνιμης εργασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 1, παράγραφος 5 του νόμου 3320/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων για το προσωπικό 
του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, κατά την άποψή του, οι κανόνες αυτοί σχετικά με το δικαίωμα σε 
«επιδόματα πτυχίου» παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των υπαλλήλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας που προβλέπονται στην οδηγία
1999/70/ΕΚ σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου.1

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαισίου που επισυνάπτεται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ προβλέπει 
την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ εργαζομένων ορισμένου χρόνου και εργαζομένων 
αορίστου χρόνου όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης και ορίζει τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου 
μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτός αν αυτό 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
2. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζεται η αρχή «pro rata temporis».
3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας ρήτρας καθορίζονται από τα κράτη μέλη ύστερα 
από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική 
νομοθεσία και τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και την πρακτική σε εθνικό επίπεδο.
4. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης θα 
είναι η ίδια για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου όπως και για τους εργαζομένους 
αορίστου χρόνου εκτός από την περίπτωση που δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους 
διαφορετική διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

Η έννοια του «αντίστοιχου εργαζόμενου αορίστου χρόνου» ορίζεται στη ρήτρα 3
παράγραφος 2 της συμφωνίας πλαισίου και αφορά «εργαζόμενο που έχει σύμβαση ή σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια επιχείρηση, και απασχολείται στην ίδια ή παρόμοια 
εργασία/απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων ή των δεξιοτήτων».

Οι κανόνες στους οποίους παραπέμπει ο αναφέρων δεν έχουν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της 
οδηγίας 1999/70/ΕΚ. Πριν από την αξιολόγηση της συμβατότητας των κανόνων αυτών και 
του συστήματος προϋποθέσεων για τη χορήγηση των «επιδομάτων πτυχίου» στον ελληνικό 
δημόσιο τομέα με την εν λόγω οδηγία, είναι απαραίτητο να ζητηθούν περισσότερες 
πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση που 

  
1 Οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη 
CES, την UNICE και το CEEP, ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σελ. 43.
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δημιουργεί η ελληνική νομοθεσία.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκτίμησή της σχετικά με τα 
ζητήματα που εγείρονται στην αναφορά αφού λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση που δημιουργεί η ελληνική νομοθεσία από τις εθνικές αρχές. Η Επιτροπή 
ζήτησε από τις εθνικές αρχές να απαντήσουν εντός δύο μηνών.


