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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0460/2005, της Ελένης Δημακοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη 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

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με την ανωτέρω 
οδηγία, αναφερόμενη συγκεκριμένα στη νέα ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία μία 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου 
μόνον εάν, πριν από την έναρξη της ισχύος της, οι εργαζόμενοι, εξαιρουμένων των 
ασκούμενων και μαθητευόμενων, έχουν απασχοληθεί από τον ίδιο εργοδότη για διάστημα 
τουλάχιστον 24 μηνών. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση της Ελλάδας με την ανωτέρω οδηγία 
και να διασφαλίσει ότι οι έλληνες πολίτες οι οποίοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και τους όρους συμβολαίου που 
δικαιούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

I. Ιστορικό

Η αναφορά περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταγγελίες που υποβλήθηκαν από την κ. Ελένη 
Δημακοπούλου, την κ. Διονυσία Νικολοπούλου και την κ. Ευαγγελία Καραμέρου. 

Οι αναφέρουσες δηλώνουν ότι απασχολήθηκαν με σειρά συνεχόμενων συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ένα συγκεκριμένο παράρτημα της 
«Επαγγελματικής Κατάρτισης» (εταιρεία επαγγελματικής κατάρτισης), η οποία είναι δημόσια 
εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, την οποία έχει δημιουργήσει ο ελληνικός Οργανισμός 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με σκοπό την κατάρτιση ανέργων. Οι 
αναφέρουσες είναι της γνώμης ότι εργάστηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ως 
κανονικές υπάλληλοι και όχι ως ασκούμενες και ότι κάλυψαν πάγιες και μόνιμες ανάγκες των 
υπηρεσιών του ελληνικού δημόσιου τομέα. Οι αναφέρουσες καταγγέλλουν ότι δεν είναι 
δυνατή η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις 
αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ελληνικού Προεδρικού Διατάγματος 
164/2004, διότι οι συμβάσεις κατάρτισης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
διατάγματος.

Συνεπώς, οι αναφέρουσες παραπέμπουν σε μια ειδική πτυχή της μεταφοράς στον ελληνικό 
δημόσιο τομέα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP. Ειδικότερα, οι 
αναφέρουσες εστιάζουν στην εξαίρεση των συμβάσεων κατάρτισης από το πεδίο εφαρμογής 
του σχετικού μέσου μεταφοράς, του ελληνικού Προεδρικού Διατάγματος 164/2004.

ΙΙ. Οι καταγγελίες

Συνοπτικά οι αναφέρουσες υποστήριξαν τα ακόλουθα. 

Η εξαίρεση των συμβάσεων κατάρτισης από το πεδίο εφαρμογής του Προεδρικού 
Διατάγματος 164/2004 δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα προγράμματα κατάρτισης 
αξιοποιούνται ως μέσο φθηνής και εύκολης επάνδρωσης των δημόσιων υπηρεσιών με 
χαμηλά αμειβόμενο προσωπικό και ότι η εξαίρεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον 
αποκλεισμό των συμβάσεων κατάρτισης οι οποίες στην πραγματικότητα καλύπτουν τις 
πάγιες και μόνιμες ανάγκες του εργοδότη.

Όταν εγκρίθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004, δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη της 
ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την ειδική κατάσταση των 
εργαζομένων με συμβάσεις κατάρτισης. 

Η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 μείωσε το επίπεδο νομικής προστασίας 
των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.  

ΙΙΙ. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σχετικές διατάξεις της οδηγίας
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Σύμφωνα με τη ρήτρα 2.2 της συμφωνίας πλαισίου που παρατίθεται στο παράρτημα της 
οδηγίας 1999/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη ύστερα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους μπορούν να αποφασίσουν ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται: 

(α) στις σχέσεις βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και τα συστήματα μαθητείας·

(β) στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού 
δημόσιου ή από το δημόσιο υποστηριζόμενου προγράμματος κατάρτισης, ένταξης και 
επαγγελματικής επανεκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τη Ρήτρα 8.3 της συμφωνίας πλαισίου η οποία παρατίθεται στο παράρτημα της 
οδηγίας, η εφαρμογή της παρούσας 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. 

Όσον αφορά τις καταγγελίες

Όπως αναφέρεται στις καταγγελίες, η Ελλάδα έκανε χρήση της επιλογής της εξαίρεσης 
ορισμένων συμβάσεων κατάρτισης κατά τη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ με το 
Προεδρικό Διάταγμα 164/2004. Πριν από την έγκριση του διατάγματος η ελληνική 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κλήθηκε να δώσει τη γνώμη της. Το κείμενο της 
εξαίρεσης στο ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα ανταποκρίνεται αυστηρά στη διατύπωση της 
ρήτρας 2.2 της συμφωνίας πλαισίου. Σε συνάρτηση με τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή δεν 
θεωρεί την εξαίρεση των συμβάσεων κατάρτισης στο Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 
ασύμβατη με τη οδηγία 1999/70/ΕΚ. 

Ένα άλλο θέμα είναι η πρακτική εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρήση της εξαίρεσης ως μέσου παράκαμψης της προστασίας 
των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω συμβάσεων οι οποίες δεν είναι 
συμβάσεις κατάρτισης. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή των εθνικών κανονισμών αποτελούν 
σε πρώτο επίπεδο ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές και τα δικαστήρια επί τη βάσει αξιολόγησης των γεγονότων και των περιστάσεων κάθε 
περίπτωσης ξεχωριστά. Η Επιτροπή θα έχει λόγο παρέμβασης μόνο σε περίπτωση 
γενικευμένης διοικητικής κακής πρακτικής εν προκειμένω. Οι πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή με βάση την παρούσα αναφορά και άλλες πηγές δεν της επιτρέπουν 
να εικάσει ότι υπάρχει γενικευμένη διοικητική κακή πρακτική.   

Τέλος, όσον αφορά το τελευταίο σημείο των καταγγελιών, η Επιτροπή δεν έχει σαφείς 
ενδείξεις από την παρούσα αναφορά ή από άλλα μέσα ότι η έγκριση του Διατάγματος 
164/2004 έχει μειώσει το γενικό επίπεδο προστασίας που παρέχεται στους εργαζομένους 
κατά την έννοια της ρήτρας 8 (3) της συμφωνίας πλαισίου που παρατίθεται στο παράρτημα 
της οδηγίας. Οι καταγγέλλουσες δεν προσδιόρισαν συγκεκριμένες συνθήκες προς επίρρωση 
των επιχειρημάτων τους, επομένως δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν οιεσδήποτε περαιτέρω 
παρατηρήσεις όσον αφορά τις καταγγελίες εν προκειμένω.

IV. Συμπεράσματα
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Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η παρούσα αναφορά αλλάζει την εκ μέρους της αξιολόγηση ως 
προς τη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ στην Ελλάδα και προτείνει, συνεπώς, την 
περάτωση της εξέτασης της 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 
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. "
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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.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Ιστορικό

Η αναφορά περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταγγελίες. Οι αναφέρουσες δηλώνουν ότι 
απασχολήθηκαν βάσει σειράς διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για λόγους 
κατάρτισης σε ένα συγκεκριμένο παράρτημα της Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία είναι 
δημόσια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, που συστάθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με σκοπό την κατάρτιση ανέργων. Οι αναφέρουσες θεωρούν
ότι εργάστηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ως τακτικές υπάλληλοι και όχι ως 
ασκούμενες και ότι κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του ελληνικού 
δημόσιου τομέα. Οι αναφέρουσες καταγγέλλουν ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή των 
συμβάσεων εργασίας τους ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του ελληνικού Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, διότι οι συμβάσεις 
κατάρτισης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω διατάγματος.

Συνεπώς, οι αναφέρουσες επικαλούνται μια συγκεκριμένη πτυχή της μεταφοράς στο 
ελληνικό δημόσιο τομέα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την 
εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP. Ειδικότερα, 
οι αναφέρουσες εστιάζουν στην εξαίρεση των συμβάσεων κατάρτισης από το πεδίο 
εφαρμογής του σχετικού μέσου μεταφοράς, του ελληνικού Προεδρικού διατάγματος 
164/2004.

I Οι καταγγελίες

Εν περιλήψει οι αναφέρουσες υποστηρίζουν τα ακόλουθα. 

Η εξαίρεση των συμβάσεων κατάρτισης από το πεδίο εφαρμογής του προεδρικού 
διατάγματος 164/2004 δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα προγράμματα κατάρτισης 
χρησιμοποιούνται ως μέσο οικονομικής και εύκολης στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών 
με χαμηλόμισθο προσωπικό και ότι η εξαίρεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
αποκλείσει τις συμβάσεις κατάρτισης οι οποίες στην πραγματικότητα καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του εργοδότη.

Όταν εγκρίθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη της ελληνικής 
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Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την ειδική κατάσταση των εργαζομένων 
με συμβάσεις κατάρτισης. 

Η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 έχει υποβαθμίσει το επίπεδο νομικής 
προστασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου. 

II Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Σύμφωνα με τη ρήτρα 2.2 της συμφωνίας πλαισίου που επισυνάπτεται στην οδηγία
1999/70/ΕΚ τα κράτη μέλη έπειτα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν 
να αποφασίσουν ότι η συμφωνία δεν εφαρμόζεται:

(α) στις σχέσεις βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και τα συστήματα μαθητείας·

(β) στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού 
δημόσιου ή από το δημόσιο υποστηριζόμενου προγράμματος κατάρτισης, ένταξης και 
επαγγελματικής επανεκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη ρήτρα 8.3 της συμφωνίας πλαίσιο που επισυνάπτεται 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.

Όσον αφορά τις καταγγελίες

Όπως αναφέρεται στις καταγγελίες, η Ελλάδα έκανε χρήση της επιλογής να εξαιρέσει
ορισμένες συμβάσεις κατάρτισης κατά τη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ με το 
Προεδρικό Διάταγμα 164/2004. Πριν από την έγκριση του διατάγματος, η ελληνική 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κλήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη της. Το κείμενο της 
εξαίρεσης στο ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα ανταποκρίνεται αυστηρά στη διατύπωση της 
ρήτρας 2.2 της συμφωνίας πλαισίου. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Επιτροπή δεν θεωρεί την 
εξαίρεση των συμβάσεων κατάρτισης στο Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 ασύμβατη με τη 
οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Ένα άλλο θέμα είναι η πρακτική εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η εκμετάλλευση της εξαίρεσης ως μέσου παράκαμψης της 
προστασίας των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω συμβάσεων οι οποίες δεν 
είναι συμβάσεις κατάρτισης. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή των εθνικών κανόνων αποτελεί 
καταρχήν θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τα 
δικαστήρια επί τη βάσει αξιολόγησης των γεγονότων και των περιστάσεων κάθε περίπτωσης 
ξεχωριστά. Η Επιτροπή έχει λόγο παρέμβασης μόνο σε περίπτωση γενικευμένης διοικητικής 
κακής πρακτικής. Από τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή βάσει της
παρούσας αναφοράς και άλλων πηγών δεν στοιχειοθετείται η ύπαρξη γενικευμένης
διοικητικής κακής πρακτικής.
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Τέλος, όσον αφορά το τελευταίο σημείο των καταγγελιών, η Επιτροπή δεν έχει σαφείς 
ενδείξεις από την παρούσα αναφορά ή από άλλες πηγές ότι η έγκριση του διατάγματος 
164/2004 έχει υποβαθμίσει το γενικό επίπεδο προστασίας που παρέχεται στους εργαζομένους 
κατά την έννοια της ρήτρας 8 (3) της συμφωνίας πλαισίου που επισυνάπτεται στην οδηγία. Οι 
καταγγέλλουσες δεν προσδιόρισαν συγκεκριμένες συνθήκες προς επίρρωση των 
επιχειρημάτων τους, επομένως δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν οιεσδήποτε περαιτέρω 
παρατηρήσεις όσον αφορά τις καταγγελίες εν προκειμένω.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η παρούσα αναφορά αλλάζει την αξιολόγησή της ως προς τη 
μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ στην Ελλάδα.


