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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1046/2007, της Λίλια Γιουσούποβα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι βιολονίστρια, αναφέρει ότι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δεν 
συμμορφώθηκε με την προαναφερθείσα οδηγία σε σχέση με τους όρους απασχόλησής της. 
Επισημαίνει ακόμα ότι από το 1995 απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεταξύ 
των οποίων παρεμβάλλονταν διακοπές, κάτι που σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς 
επιτρέπει την αποφυγή μετατροπής σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου 
χρόνου. Καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι 
η οδηγία θα εφαρμοσθεί χωρίς καθυστέρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε να της 
εξασφαλισθεί ισότιμη μεταχείριση και συνθήκες εργασίας τις οποίες δικαιούται σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Η αναφορά

Η αναφέρουσα απασχολούνταν μέσω σειράς συμβάσεων ορισμένου χρόνου ως μουσικός
στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών από το 1995 ως το 2004. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το
ελληνικό κράτος παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο με βάση τα ακόλουθα:
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(α) ότι η εργασία που εκτελούσε πληρούσε τις μόνιμες ανάγκες του εργοδότη και δεν 
ήταν προσωρινή ή έκτακτη.

(β) την καθυστέρηση της Ελλάδας να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία
99/70/ΕΚ

(γ) ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις που εφαρμόσθηκαν λόγω την καθυστερημένης
μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο περιλάμβαναν την «υπερβολική και αυθαίρετη» 
απαίτηση οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου να απασχολούνται μέσω έγκυρης 
σύμβασης κατά την εποχή θέσης σε ισχύ της ελληνικής νομοθεσίας (19 Ιουλίου 2004) ή κατά 
τους προηγούμενους τρεις μήνες, προϋπόθεση «που σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με 
την οδηγία 1999/70/ΕΚ)».

Το προεδρικό διάταγμα 164/2004, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου 2004, αποτελεί το 
αντίστοιχο νομικό μέσο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 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. Το προεδρικό διάταγμα 164/2004 αφορά τον δημόσιο τομέα στην
Ελλάδα. Το άρθρο 11 περιείχε μεταβατικές διατάξεις που όριζαν 4 προϋποθέσεις που έπρεπε
να πληρούνται προκειμένου οι εργαζόμενοι με καθεστώς διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου
χρόνου να δουν τις συμβάσεις τους να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, 
συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης για απασχόληση μέσω σύμβασης ορισμένου χρόνου
κατά την περίοδο που τέθηκε σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα 164/2004 ή σύμβασης που θα 
είχε λήξει εντός των τριών προηγούμενων μηνών.

Η Επιτροπή εξέτασε τα δεδομένα αυτά υπό τη μορφή καταχωρημένης καταγγελίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά το είδος της εργασίας για το
οποίο μπορούν να συναφθούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση
που να αναφέρει ότι η εργασία πρέπει να είναι προσωρινή ή ειδικής φύσης. Το γεγονός ότι η
αναφέρουσα θεωρεί ότι η εργασία της πληρούσε τις μόνιμες ανάγκες του εργοδότη δεν έχει
σημασία από την άποψη της κοινοτικής νομοθεσίας εν γένει, και της οδηγίας 1999/70/ΕΚ
ειδικότερα.

Όσον αφορά την καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας, θα
πρέπει να σημειωθεί εκ νέου ότι η Ελλάδα έχει σήμερα μεταφέρει στο δίκαιό της την οδηγία
1999/70/ΕΚ, και ως εκ τούτου θα υπήρχε ελάχιστο όφελος να κινηθεί τυχόν διαδικασία επί 
παραβάσει λόγω καθυστερημένης μεταφοράς.

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η οδηγία «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»1. Οι μεταβατικές
διατάξεις αποτελούν εφάπαξ ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για άτομα που απασχολούνταν 
                                               
1

Παράγραφος 91 C-212/04 Αδενέλερ (ΕΕ C 212 της 02.09.2006)
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κατά βάση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κατά τη διετία που μεσολαβούσε μέχρι την 
εκπνοή της προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Οι απαιτήσεις για εκμετάλλευση
των ρυθμίσεων αυτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 
164/2004 είναι συνεπείς προς τις διατάξεις για αποφυγή της κατάχρησης των συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου που περιέχονται στα άρθρα 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004, 
ακόμα και αν δεν απορρέουν άμεσα από την οδηγία.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε στην παράγραφο 92 της υπόθεσης C-268/06 Impact ότι «αρχή 
κράτους μέλους που ενεργεί ως δημόσιος εργοδότης δεν μπορεί να λαμβάνει μέτρα, ερχόμενα 
σε αντίθεση με τον σκοπό που επιδιώκουν η οδηγία αυτή και η συμφωνία-πλαίσιο, την 
αποτροπή δηλαδή της καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως συμβάσεων ορισμένου χρόνου, […]
μεταξύ της ημερομηνίας εκπνοής της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας αυτής και της 
ημερομηνίας θέσεως σε ισχύ του νόμου που διασφαλίζει αυτή τη μεταφορά». Εναπόκειται 
στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να εξετάσουν το ζήτημα του κατά πόσον το 
ελληνικό κράτος με την ιδιότητά του ως εργοδότης έδρασε αντίθετα προς τους στόχους της
οδηγίας, ανανεώνοντας τις συμβάσεις της αναφέρουσας μετά το πέρας της προθεσμίας για τη
μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και τερματίζοντας τη σύμβασή της τον Φεβρουάριο 
του 2004, ενώ γνώριζε ότι η νομοθεσία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2004.

Επιπλέον, αποτελεί πάγια νομολογία (C- 6/90 και C-9/90 Francovich και λοιποί) ότι αιτήσεις
για αποζημίωση μπορούν να υποβάλλονται στα εθνικά δικαστήρια από πολίτες που ζητούν 
αποζημίωση από κάποιο κράτος μέλος για ζημίες που υπέστησαν λόγω μη μεταφοράς
κοινοτικού δικαίου στο εθνικό του δίκαιο. Εάν η αναφέρουσα θεωρεί ότι υπέστη ζημία λόγω
της αποτυχίας της Ελλάδας να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της συμφωνίας-
πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων για την αποφυγή της κατάχρησης των 
διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τότε θα πρέπει να προβεί σε αγωγή κατά της 
Ελλάδος (του κράτους) με την ιδιότητά της ως εργοδότη και μπορεί να λάβει αποζημίωση 
υποβάλλοντας αίτηση στα ελληνικά δικαστήρια για ζημίες σύμφωνα με την υπόθεση
Francovich.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

 Η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου που επισυνάπτεται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ και
αφορά μέτρα για την αποφυγή της κατάχρησης μεταφέρθηκε σωστά από την Ελλάδα
μέσω του προεδρικού διατάγματος 164/2004·

 Παρόλο που η Ελλάδα μετέφερε την οδηγία στο δίκαιό της καθυστερημένα όσον
αφορά τον δημόσιο τομέα, έχουν περάσει ήδη σχεδόν 4 χρόνια από τη μεταφορά 
αυτή·

 Η οδηγία δεν απαιτεί τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις
αορίστου χρόνου, ούτε προβλέπει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορεί να γίνεται χρήση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου,

η παρούσα αναφορά δεν εγείρει τυχόν ζητήματα που να αφορούν την ορθή μεταφορά της 
οδηγίας 1999/70/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.
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Σε συνέχεια της ανάλυσης του εν λόγω ζητήματος υπό τη μορφή καταγγελίας, οι υπηρεσίες
της Επιτροπής δεν σκοπεύουν να προτείνουν την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει σε βάρος
της Ελλάδος σε σχέση με τα ζητήματα που εγείρει η αναφέρουσα και θα συστήσουν την 
περάτωση της εξέτασης της καταχωρημένης καταγγελίας κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής.


