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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1376/2007, της Ελένης Καλαμπόκα, ελληνικής ιθαγένειας, 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 δηλώνει ότι ο ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος) δεν 
συμμορφώθηκε με την προαναφερθείσα οδηγία όσον αφορά τις συμβάσεις απασχόλησης 
ορισμένου χρόνου. Επισημαίνει επίσης ότι η ίδια και περίπου 700 ακόμη συμβασιούχοι 
εργαζόμενοι εργάσθηκαν επί χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μίας ημέρας, 
πράγμα που σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες καθιστά δυνατή την αποφυγή της 
υποχρέωσης μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις μόνιμης 
απασχόλησης. Παρά την απόφαση του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) 
στην υπόθεση αυτή, ο ΟΔΙΕ δεν μετέβαλε τη θέση του. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να εφαρμοσθεί χωρίς καθυστέρηση η 
προαναφερθείσα οδηγία στην προκειμένη περίπτωση, ώστε οι εργαζόμενοι με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου στον ΟΔΙΕ να τύχουν ίσης μεταχείρισης και να αποκτήσουν τον τύπο της 
σύμβασης απασχόλησης που δικαιούνται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα εργαζόταν σε θέση μερικής απασχόλησης (συνήθως 3 ημέρες την εβδομάδα) 
με σύμβαση διάρκειας μίας ημέρας για τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος 
(ΟΔΙΕ) τα τελευταία 23 χρόνια και υπέβαλε αίτηση στον εργοδότη της για μετατροπή της 
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σύμβασης αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ΠΔ 164/2004. Αναφέρει ότι άλλα 700 περίπου άτομα βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Ο ΟΔΙΕ 
απέρριψε τις αιτήσεις και η αναφέρουσα μαζί με τους συνάδελφους της προσέφυγαν στο 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 11. Η 
αναφέρουσα επισημαίνει στην επιτροπή ότι ο ΑΣΕΠ αποφάσισε το 2005 πως η απόφαση του 
ΟΔΙΕ ήταν «παράνομη» και ότι παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΔΙΕ ώστε να λάβει μια νέα αιτιολογημένη απόφαση. Το θέμα δεν έχει ακόμα επιλυθεί.

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά µε τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου 
που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1 (εφεξής «η οδηγία») μεταφέρθηκε στην 
Ελλάδα για τον δημόσιο τομέα με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 164/2004. Η Ελλάδα 
μετέφερε την οδηγία περίπου δύο χρόνια αργότερα από την προθεσμία μεταφοράς και το
άρθρο 11 περιελάμβανε μεταβατικές διατάξεις για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου που 
είχαν συμβάσεις κατά την έναρξη ισχύος του ΠΔ 164/2004 ή κατά τους προηγούμενους τρεις 
μήνες. Το εν λόγω άρθρο προέβλεπε ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα μπορούσαν να 
μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εάν ο εργαζόμενος ορισμένου χρόνου 
πληρούσε τις σωρευτικές προϋποθέσεις που ορίζονταν στην παράγραφο 1.

Επιπροσθέτως, τα άρθρα 5 και 6 του ελληνικού νόμου μεταφέρουν την απαίτηση που 
περιλαμβάνεται στην ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαίσιο η οποία προσαρτάται στην οδηγία και 
προβλέπει τη θέσπιση μέτρων για την αποφυγή της κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου.

Το άρθρο 5 προβλέπει ότι δεν δύναται να συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις μεταξύ του 
ιδίου εργοδότη και εργαζομένου για την ίδια εργασία εφόσον το διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ των συμβάσεων αυτών είναι μικρότερο των 3 μηνών, εκτός και εάν δικαιολογείται 
από αντικειμενικό λόγο. Απαγορεύεται η σύναψη περισσότερων από τριών διαδοχικών 
συμβάσεων, εκτός και εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι.

Το άρθρο 6 ορίζει ότι η μέγιστη περίοδος για τις διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
μπορεί να υπερβεί τους 24 μήνες μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως για διευθυντικά 
στελέχη, εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου ερευνητικού ή 
οιουδήποτε επιδοτούμενου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος, ή εργαζόμενους που 
προσλαμβάνονται για την πραγματοποίηση έργου σχετικού με την εκπλήρωση υποχρεώσεων 
που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμού.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-212/04 Adeneler επιβεβαίωσε 
ότι η οδηγία δεν επιβάλλει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. 
Στην υπόθεση C-268/06 Impact, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η ρήτρα 5 παράγραφος 1 της 
συμφωνίας πλαισίου (μέτρα για την αποφυγή κατάχρησης) που προσαρτάται στην οδηγία δεν 
παράγει άμεσο αποτέλεσμα, ώστε να αποτελέσει άμεση βάση στα εθνικά δικαστήρια. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει στον κοινοτικό νόμο διάταξη που να καθιστά υποχρεωτική τη 
μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ούτε και δικαίωμα προστασίας 
με μέτρα για την αποφυγή κατάχρησης κατά την περίοδο μεταξύ της προθεσμίας για τη 
μεταφορά και της έναρξης ισχύος της εθνικής νομοθεσίας.
                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σελ. 43.
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Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές επέλεξαν να θεσπίσουν μεταβατικές διατάξεις για την 
αναπλήρωση της καθυστέρησης στη μεταφορά της οδηγίας. Δεν καθίσταται σαφές από την 
αναφορά εάν ο ΟΔΙΕ συνεχίζει να απασχολεί εργαζομένους με συμβάσεις διάρκειας μίας 
ημέρας, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελεί συνεχιζόμενη παραβίαση της ρήτρας 5 της 
συμφωνίας-πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία.

Η Επιτροπή σκοπεύει να επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές για περαιτέρω πληροφορίες 
όσον αφορά την άρνηση του ΟΔΙΕ να δεχθεί την αίτηση της αναφέρουσας και των λοιπών 
700 αιτούντων που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή να ερωτήσει 
σχετικά με την τρέχουσα τακτική του ΟΔΙΕ όσον αφορά τις διαδοχικές συμβάσεις διάρκειας 
μίας ημέρας. Η Επιτροπή να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών μόλις λάβει απάντηση από 
τις ελληνικές αρχές.


