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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0233/2003, του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία 
συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας προς 
την οδηγία 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

Αναφορά 0455/2005, της Μαγδαληνής Τσίπρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ΠΟΕΙΔΔ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού 
Δικαίου στο Δημόσιο), σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας προς την 
οδηγία 99/70/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 0233/2003

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, 
δηλώνει ότι η Ελλάδα ακόμη δεν έχει θέσει σε ισχύ τα μέτρα και τις διοικητικές διατάξεις 
που απαιτούνται για την εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας, παρά το γεγονός ότι η 
προθεσμία καθώς και η δωδεκάμηνη παράταση που είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα λόγω των 
ειδικών δυσκολιών που προέκυπταν, 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 διασφαλιστεί ίση μεταχείριση και αποδεκτές συμβάσεις 
εργασίας στους έκτακτους εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Περίληψη της αναφοράς 0455/2005

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος της ανωτέρω οργάνωσης, επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει 
συμμορφωθεί ακόμη προς την ανωτέρω οδηγία, αναφερόμενη εν προκειμένω στον νέο 
ελληνικό νόμο σύμφωνα με τον οποίο προφανώς δεν είναι πλέον απαραίτητο να 
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συμμορφώνεται με τις αποφάσεις οι οποίες παρέχουν στους απολυθέντες εργαζόμενους 
κάποιον βαθμό προσωρινής νομικής προστασίας. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση προς την 
ανωτέρω οδηγία στην Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι έλληνες εργαζόμενοι με 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θα λαμβάνουν ίση μεταχείριση και τους συμβατικούς 
όρους που δικαιούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0233/2003 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2003.
Η αναφορά 0455/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2005.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Ιστορικό και καταγγελία

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί προς την οδηγία
1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 
μεταφέρει την οδηγία στην εθνική της νομοθεσία, οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 
διαδικαστικοί κανόνες οι οποίοι παρεμποδίζουν τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις 
που παρέχουν στους απολυμένους εργαζόμενους κάποιο βαθμό προσωρινής προστασίας. 
Καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για την άμεση συμμόρφωση προς την 
οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου λαμβάνουν ίση μεταχείριση και τους 
συμβατικούς όρους που δικαιούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές σχετικά με την επιβολή προσωρινών 
δικαστικών αποφάσεων κατά του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες την ενημέρωσαν ότι 
αρμόδια να κρίνουν υποθέσεις σχετικά με τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στο ελληνικό δημόσιο τομέα δεν είναι τα γενικά,
αλλά τα διοικητικά δικαστήρια και ότι οι εν λόγω διαδικαστικοί κανόνες δεν επηρεάζουν την 
πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας
1999/70/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία. Η θέση αυτή επικυρώθηκε από την απόφαση 
αριθ. 19/2007 του Αρείου Πάγου.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής σκοπεύουν να απευθύνουν εκ νέου επιστολή προς τις 
ελληνικές αρχές, ζητώντας τους να διευκρινίσουν το ισχύον γενικό νομικό καθεστώς κατά τη 
μεταβατική περίοδο, το οποίο ενδεχομένως περιλαμβάνει εθνικές διατάξεις που προχωρούν 
πέραν των μέτρων μεταφοράς για την οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Συμπεράσματα
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Υπό το πρίσμα των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή 
δεν διαπιστώνει λόγους για τη λήψη μέτρων κατά της Ελλάδας για μη μεταφορά της οδηγίας 
1999/70/ΕΚ.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ 
στην Ελλάδα, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος κατά τη 
μεταβατική περίοδο (από τον Ιούλιο του 2002 έως τον Ιούλιο του 2004). Θα αναλύσει 
οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες λάβει από τις ελληνικές αρχές και δεν θα διστάσει να 
λάβει περαιτέρω μέτρα βάσει των εν λόγω πληροφοριών εάν παραστεί ανάγκη.


