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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0703/2007, της Mary Fitzpatrick, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβίαση στην Ιρλανδία της οδηγίας 1999/70/EΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου 
χρόνου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για μια προσωπική διαμάχη με κάποια τοπική αρχή όσον αφορά 
μια σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου (τριών ετών) ως βιβλιοθηκονόμος, 
δηλώνοντας ότι, σε δύο περιπτώσεις, η σύμβασή της ούτε ανανεώθηκε ούτε μετατράπηκε σε 
σύμβαση αορίστου χρόνου. Η αναφέρουσα παραπέμπει, σε αυτό το πλαίσιο, στην οδηγία 
1999/70/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

Η οδηγία 99/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που 
συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1 (στο εξής «η οδηγία») υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να προκύψει από τη 
χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Μπορούν να επιλέξουν 
να θεσπίσουν αντικειμενικούς λόγους που δικαιολογούν τις ανανεώσεις, μέγιστη συνολική 
διάρκεια ή μέγιστο αριθμό ανανεώσεων των συμβάσεων εργασίας ή των σχέσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7. 1999, σ. 43.
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Εναπόκειται στα κράτη μέλη, έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να
ορίσουν υπό ποιες προϋποθέσεις οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα θεωρούνται
«διαδοχικές» και πότε θα θεωρείται ότι είναι συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η οδηγία δεν δίνει 
στους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου δικαίωμα σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου. Αυτό επιβεβαιώθηκε στις παραγράφους 91 και 92 της απόφασης του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου στην υπόθεση 212/04 Adeneler και άλλοι1

91. Πρώτον, πρέπει να τονιστεί συναφώς ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν επιβάλλει γενική 
υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν τη μετατροπή σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως και δεν προβλέπει τις 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνεται χρήση των τελευταίων 
αυτών συμβάσεων.

92. Ωστόσο, επιβάλλει στα κράτη μέλη να λάβουν ένα τουλάχιστον από τα μέτρα που 
απαριθμούνται στη ρήτρα 5, σημείο 1, στοιχεία α΄ έως γ΄, της συμφωνίας-πλαισίου και 
με τα οποία επιδιώκεται η αποτελεσματική αποτροπή της καταχρηστικής 
χρησιμοποιήσεως διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η Ιρλανδία μετέφερε την οδηγία 1999/70/ΕΚ στην εθνική έννομη τάξη με τον νόμο για την
προστασία των εργαζομένων (εργασία ορισμένου χρόνου) του 2003. Η εθνική νομοθεσία
προβλέπει μέγιστη διάρκεια 4 ετών και μέγιστο αριθμό 2 ανανεώσεων για τις συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, ενώ προβλέπει περαιτέρω ανανεώσεις συμβάσεων όταν 
υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν μια τέτοια ανανέωση. Η ιρλανδική
νομοθεσία προβλέπει ακόμη ότι σε περίπτωση παραβίασης των απαιτήσεων αυτών, η 
σύμβαση θα θεωρείται αορίστου χρόνου.

Συμπέρασμα

Βάσει των προαναφερθέντων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η
μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ στην Ιρλανδία με τον προαναφερθέντα νόμο για την
προστασία των εργαζομένων (εργασία ορισμένου χρόνου) του 2003, δεν συμμορφώνεται με 
την οδηγία.

Εναπόκειται, καταρχήν, στις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ και η αναφέρουσα έχει ήδη
προσφύγει ενώπιον του Επιτρόπου Δικαιωμάτων (Rights Commissioner), που είναι η αρμόδια 
αρχή.

                                               
1 ΕΕ C 212 της 02.09.2006, σ. 2.


