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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0300/2007, των Χρήστου Νικολουτσόπουλου και Κωνσταντίνου 
Τοκατλίδη, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 33 υπογραφές, 
σχετικά με μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία 1999/70/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

Οι αναφέροντες, δικηγόροι που εκπροσωπούν τους 33 συνυπογράφοντες, δηλώνουν ότι ο 
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), κρατικό νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, δεν έχει συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα οδηγία σε σχέση με 
33 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι αναφέροντες επισημαίνουν επίσης ότι δόθηκαν 
στους συμβασιούχους συμβάσεις ορισμένου χρόνου με μεσολαβούντα χρονικά διαστήματα 
παύσης, γεγονός το οποίο δυνάμει των ισχυόντων κανόνων καθιστά δυνατή την παράκαμψη 
της απαίτησης για μετατροπή μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου 
χρόνου. Εφόσον οι αρμόδιες νομικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστική απόφαση 
στις υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί στην προκειμένη περίπτωση, οι αναφέροντες ζητούν 
την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την άμεση εφαρμογή της 
προαναφερθείσας οδηγίας στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτως ώστε να διασφαλιστεί ίση 
μεταχείριση στους εν λόγω εργαζομένους που έχουν υπογράψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
με τον ΕΛΓΑ και να τους δοθεί η μορφή σύμβασης εργασίας την οποία δικαιούνται δυνάμει 
της κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Αυγούστου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.
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Η υπόθεση έχει επίσης καταχωρηθεί από την Επιτροπή ως καταγγελία.

Το 2005, ορισμένοι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΑ (μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο) αναγκάστηκαν να 
απομακρυνθούν από την εργασία τους, καθώς είχαν λήξει οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι 
εν λόγω εργαζόμενοι προσέφυγαν στα αστικά δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι δικαιούνταν 
συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ανέλαβαν νομική δράση· κατέθεσαν μια «κανονική» αγωγή και 
έκαναν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε υπέρ τους, αλλά 
κατατέθηκε από τον εναγόμενο έφεση επί της απόφασης. Οι εργαζόμενοι πέτυχαν επίσης την 
έκδοση προδικαστικών αποφάσεων. Αυτές οι αποφάσεις υποχρέωναν τον ΕΛΓΑ να 
επαναπροσλάβει τους εργαζόμενους σε προσωρινή βάση. Οι αποφάσεις δεν έγιναν σεβαστές 
από τον ΕΛΓΑ, καθώς ο ΕΛΓΑ κατέφυγε στους νέους διαδικαστικούς κανόνες που όριζαν 
ότι οι προσωρινές αποφάσεις δεν ήταν εκτελεστές κατά του ευρύτερου δημόσιου τομέα (η μη 
εκτέλεση των προδικαστικών αποφάσεων κατά του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα 
έχει ήδη τεθεί υπόψη της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ με την αναφορά αριθ. 455/2005).
Επίσης, το δικαστήριο εξέδωσε υπέρ των εργαζομένων απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, 
επικυρώνοντας τις προσωρινές αποφάσεις. Ωστόσο, έπρεπε να κοινοποιήσουν την 
προδικαστική απόφαση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (ανώτατο δικαστήριο της 
Ελλάδας για αστικές και ποινικές υποθέσεις), καθώς, σύμφωνα με την πράξη 3388/2005, 
άρθρο 4Ε, παράγραφος 4, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκήσει αναίρεση 
εναντίον κάθε δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, εάν κατά την κρίση του 
δημιουργούνται ζητήματα με γενικότερο ενδιαφέρον και εάν οι διάδικοι είναι το Δημόσιο, 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.
Ο Εισαγγελέας άσκησε αναίρεση και η υπόθεση συζητήθηκε στην ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου, η οποία ακύρωσε την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και την παρέπεμψε εκ νέου 
στο Πρωτοδικείο. Ο Άρειος Πάγος απαγόρευσε και άλλους τρόπους εκτός όσων ορίζονται 
στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 164/04 για τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, καθώς τους έκρινε αντισυνταγματικούς.

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η πράξη των ασφαλιστικών μέτρων είχε ως στόχο να 
προστατευτούν οι ενάγοντες βάσει της οδηγίας 1999/70, και συγκεκριμένα της ρήτρας 5 
(μέτρα για την αποφυγή κατάχρησης) και ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να ενισχύσουν τα 
δικαιώματά τους που απορρέουν από την οδηγία 1999/70/EΚ δεν λαμβάνουν αποτελεσματική 
δικαστική προστασία. Επιπλέον, αναφέρουν ότι το ελληνικό κράτος δεν μετέφερε σωστά την 
οδηγία 1999/70/EΚ, καθώς, αντιβαίνοντας στη ρήτρα 8, παράγραφος 3, της οδηγίας, 
υποβάθμισε την προστασία που παρέχεται από τον νόμο αριθ. 2112/1920. Τέλος, δίνοντας 
στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το σημαντικό δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κάθε 
δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, εάν κατά την κρίση του δημιουργούνται 
ζητήματα με γενικότερο ενδιαφέρουν και εάν διάδικος είναι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, 
καταπατούνται οι αρχές της ελληνικής ποινικής δικονομίας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Η ελληνική νομοθεσία που μεταφέρει την οδηγία 1999/70/EΚ στο εθνικό δίκαιο φαίνεται ότι 
είναι τώρα σωστή. Ωστόσο, πολλά θέματα που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων που 
ορίζονται στην εν λόγω οδηγία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όταν η οδηγία 
δεν είχε μεταφερθεί ακόμη σωστά, παραμένουν το θέμα πολυάριθμων υποθέσεων που 
εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και καταγγελιών, αναφορών και 
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κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, το άρθρο 20 του νόμου 3301/2004, ο οποίος εισήγαγε τη μη 
επιβολή των προσωρινών εντολών και αποφάσεων κατά του Δημοσίου, των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων προσώπων δημοσίου δικαίου, έχει κηρυχθεί 
αντισυνταγματικός από το Εφετείο των Αθηνών (απόφαση αριθ. 1837/07). Κατά συνέπεια, 
αφενός, θα μπορούσαν να επιβληθούν κατά του Δημοσίου προδικαστικές αποφάσεις των 
αστικών δικαστηρίων που ορίζουν την προσωρινή επαναπρόσληψη των εργαζομένων.
Αφετέρου, το Συμβούλιο της Επικρατείας (το ελληνικό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) είχε 
κατά το παρελθόν αποφανθεί ότι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 ήταν τα διοικητικά και όχι 
τα αστικά δικαστήρια με την αιτιολογία ότι αυτές οι διατάξεις ορίζουν κανόνες δημοσίου 
δικαίου, η εφαρμογή των οποίων έχει ανατεθεί στο ΑΣΕΠ που είναι ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ, οι οποίες δημοσιεύονται κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές αποφάσεις 
και προκαλούν ανάρμοστες αποκλίσεις, οι οποίες είναι αντικείμενο εξέτασης από το 
Συμβούλιο Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια.

Η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω τα προαναφερθέντα ζητήματα και προτίθεται προς τούτο να 
ζητήσει από τις ελληνικές αρχές περαιτέρω πληροφορίες και αποσαφηνίσεις. Η Επιτροπή θα 
λάβει υπόψη τα θέματα που τέθηκαν από τους αναφέροντες σχετικά με τα δικαιώματα του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εξέταση θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να προβεί 
σε αξιολόγηση του συστήματος που εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την εφαρμογή και επιβολή της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει την οδηγία 
1999/70/EΚ.

Όσον αφορά το ερώτημα εάν το ελληνικό κράτος απέτυχε να μεταφέρει σωστά την οδηγία 
1999/70/EΚ και εάν έχει υποβιβάσει την προστασία που παρέχεται από τη ρήτρα 8, 
παράγραφος 3 της οδηγίας, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, βάσει των πληροφοριών 
που έχει στη διάθεσή της επί του παρόντος, δεν έχει αποδειχθεί καμία υποβίβαση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους εργαζόμενους στον τομέα της συμφωνίας.


