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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1468/2008, της Φωτεινής Δερμιτζάκη, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 34 υπογραφές, σχετικά με την παράλειψη της 
Ελλάδας να συμμορφωθεί 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, η οποία είναι δικηγόρος και εκπροσωπεί τους 34 συνυπογράφοντες, 
επισημαίνει ότι το ελληνικό κράτος και οι τοπικές αρχές στην Κρωπία Αττικής δεν έχουν 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας σε σχέση με 34 συμβάσεις 
απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Οι αναφέροντες παραπέμπουν επίσης στο γεγονός ότι οι 
συμβασιούχοι είχαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διακοπές, γεγονός που επιτρέπει, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, την αποφυγή της μετατροπής μιας σύμβασης ορισμένου 
χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Καθώς τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια εξέδωσαν 
απόφαση στην αγωγή με τους κατάλληλους όρους, τους οποίους δεν έλαβαν ακόμη υπόψη οι 
τοπικές αρχές στην Κρωπία Αττικής, οι αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να παρέμβει για την άμεση εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας στην προκείμενη 
περίπτωση, ώστε οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς 
ορισμένου χρόνου από την τοπική αυτοδιοίκηση Κρωπίας Αττικής, να εξασφαλίσουν ίση 
μεταχείριση και το είδος συμβάσεων εργασίας που απαιτούνται βάσει των πράξεων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 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 είναι δικηγόρος και εκπροσωπεί 34 συνυπογράφοντες, οι οποίοι 
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απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από τον δήμο Κρωπίας.  Καταγγέλλει ότι ο 
δήμος Κρωπίας δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση 1718/2006 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (πολιτικού δικαστηρίου), το οποίο, βάσει του νόμου 2112/1920, 
απεφάνθη ότι οι αιτούντες είναι θύματα κατάχρησης υπό την έννοια της ρήτρας 5 της 
συμφωνίας πλαισίου, και διέταξε να τους παρασχεθεί προστασία υπό το πρίσμα της οδηγίας 
1999/70 και του άρθρου 8, παράγραφος 3, του νόμου 2112/1920, ο οποίος, σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, αποτελεί ισοδύναμο νομικό μέτρο της ελληνικής έννομης τάξης, υπό την έννοια 
της ρήτρας 5 της συμφωνίας πλαισίου.

Η αναφέρουσα υποστηρίζει στη συνέχεια ότι ο δήμος Κρωπίας δεν συμμορφώνεται με την 
προαναφερθείσα δικαστική απόφαση, κατόπιν παρότρυνσης από την Ελληνική Δημοκρατία 
(συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών) που συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (και έχει εκδώσει εν προκειμένω εγκυκλίους προς τις τοπικές αρχές), ότι τα 
πολιτικά δικαστήρια δεν είναι αρμόδια για την εξέταση ενός ζητήματος σχετικού με το άρθρο 
11 του προεδρικού διατάγματος 164/2004, το οποίο αφορά τον τομέα των διοικητικών 
δικαστηρίων· και, κατά συνέπεια, απαγόρευε τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις 
πολιτικών δικαστηρίων επί του ζητήματος της λήξης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή τη 
μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.  

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει όσον αφορά την άμεση 
εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου, ούτως ώστε να 
καθίσταται δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία θεωρούνται εκχωρούμενα από το 
κοινοτικό δίκαιο και την οδηγία 1999/70/ΕΚ, βάσει των οποίων το ελληνικό πολιτικό 
δικαστήριο απεφάνθη ότι οι συμβάσεις των 34 εργαζόμενων στην Κρωπία με καθεστώς 
ορισμένου χρόνου θα πρέπει να μετατραπούν σε συμβάσεις αόριστου χρόνου. 

Με επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες υπεβλήθησαν στις 18 Απριλίου 2008, η Επιτροπή 
Αναφορών ενημερώθηκε για μια εξέλιξη, κατά την οποία τριμελές συμβούλιο του Αρείου 
Πάγου απεφάνθη ότι ο δήμος Κρωπίας καθυστερούσε αδικαιολόγητα να συμμορφωθεί προς 
την τελεσίδικη απόφαση 1718/2006, και απαίτησε να εφαρμοσθεί η απόφαση αυτή εντός 
διμήνου. 

Βάσει των απαιτήσεων της ρήτρας 5 της οδηγίας 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, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα μέτρα για την 
αποφυγή της καταχρηστικής χρήσης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Οι 
ελληνικές αρχές μετέφεραν στην εθνική νομοθεσία αυτήν την απαίτηση όσον αφορά τον 
δημόσιο τομέα με το προεδρικό διάταγμα 164/2004, το οποίο περιόρισε τον αριθμό των 
διαδοχικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των ίδιων μερών για το ίδιο έργο σε 3 το 
πολύ ή σε μέγιστη συνολική διάρκεια 24 μηνών, εκτός από ειδικές περιστάσεις.  Η οδηγία δεν 
αναφέρει τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να συναφθούν συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου.

Όταν το προεδρικό διάταγμα 164/2004 τέθηκε σε ισχύ μετά την προθεσμία για τη μεταφορά 
στην ελληνική νομοθεσία, το άρθρο 11 προέβλεπε μεταβατικές διατάξεις, κατά τις οποίες οι 
συμβάσεις των εργαζομένων με καθεστώς ορισμένου χρόνου, θα μπορούσαν να μετατραπούν 
σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια.
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Επιπλέον, την περίοδο που εγκρίθηκε η οδηγία ίσχυε ήδη στην Ελλάδα ο νόμος 2112/1920, 
περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων, ο οποίος 
καθορίζει την περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να τερματίσει τις αόριστες 
συμβάσεις, σύμφωνα με τη διάρκεια της απασχόλησης.  Το άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν 
λόγω νόμου επεκτείνει αυτές τις διατάξεις σε εργαζομένους ορισμένου χρόνου, στο οποίο 
αναφέρεται ότι «ετέθη σκοπίμως προς καταστρατήγησιν των περί υποχρεωτικής καταγγελίας 
της υπαλληλικής συμβάσεως μετατάξεων του παρόντος νόμου». 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του άρθρου 8, παράγραφος 3, του νόμου 2112/190 και της ρήτρας 5 
της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε προκαταρκτική 
διαδικασία από το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου στις υποθέσεις C-378-380/07.

Το άρθρο 8, παράγραφος 3, του νόμου 2112/1920 εφαρμόζεται αποκλειστικά σε συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου εάν «αι διατάξεις του νόμου τούτου εφαρμόζονται ωσαύτως και επί 
συμβάσεων εργασίας με ωρισμένην χρονικήν διάρκειαν εάν ο καθορισμός της διαρκείας 
ταύτης δεν δικαιολογήται εκ της φύσεως της συμβάσεως, αλλ’ ετέθη σκοπίμως προς 
καταστρατήγησιν των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συμβάσεως 
μετατάξεων του παρόντος νόμου [2112/1920]». 

Η οδηγία δεν περιλαμβάνει περιορισμούς σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί 
να συναφθεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου, και επομένως δεν απαιτεί μέτρα για συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου που καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εργοδότη, ούτε ορίζει 
μέτρα για μεμονωμένες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ούτε εκφράζει άποψη για το αν είναι 
δικαιολογημένη η διάρκεια της σύμβασης. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην 
απόφαση την οποία εξέδωσε στην υπόθεση C-121/04 Αδενέλερ (παράγραφος 91 κ. εξ.), 
επιβεβαίωσε ότι η οδηγία δεν περιελάμβανε απαίτηση μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Η ρήτρα 5 της συμφωνίας πλαισίου απαιτεί την εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή της 
κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως του λόγου για τον 
οποίο έχουν συναφθεί, είτε καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ενός εργοδότη είτε τυχόν 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες ενός εργοδότη, για παράδειγμα για την κάλυψη του εποχιακού 
αυξημένου όγκου εργασίας ή την αντικατάσταση μιας εργαζομένης η οποία απουσιάζει με 
άδεια μητρότητας. Η διάταξη αυτή μεταφέρθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 5 του 
προεδρικού διατάγματος 164/2004.  

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του προϋπάρχοντος άρθρου 8, παράγραφος 3, του 
νόμου 2112/1920, δεν αφορούν το κοινοτικό δίκαιο. Δεν θέτει σε ισχύ την απαίτηση που 
αναφέρεται στη ρήτρα 5 της συμφωνίας πλαίσιο για την εφαρμογή μέτρων αποφυγής της 
καταχρηστικής χρήσης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Ο λόγος για αυτό είναι 
ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου 2112/1920 είναι τόσο ευρύτερο από ό,τι απαιτεί η ρήτρα 5 
της συμφωνίας πλαισίου (ως προς το ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, ισχύει για μεμονωμένες 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οποιασδήποτε διάρκειας) όσο και μικρότερο από ό,τι απαιτεί η 
ρήτρα 5 (ως προς το ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, δεν προστατεύει τις διαδοχικές
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ούτε τις συμβάσεις των οποίων η διάρκεια δικαιολογείται από 
τη φύση της εργασίας ή της σύμβασης).   

Εφόσον οι απαιτήσεις της οδηγίας 1999/70 μεταφέρονται στην ελληνική νομοθεσία με το 
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προεδρικό διάταγμα 164/2004, και οι διατάξεις του νόμου 2112/1920 δεν θέτουν σε ισχύ τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, αλλά στην πραγματικότητα καλύπτουν καταστάσεις οι 
οποίες δεν περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας και ξεπερνούν τις απαιτήσεις της 
ρήτρας 5 της συμφωνίας πλαισίου, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει 
στη δικαιοδοσία του κοινοτικού δικαίου, το οποίο δεν προβλέπει την προστασία 
μεμονωμένων συμβάσεων ούτε λαμβάνει υπόψη τον σκοπό για τον οποίο είχαν συναφθεί οι 
συμβάσεις. Η θέση του ελληνικού νόμου 2112/1920 σε ισχύ και το ζήτημα του αρμόδιου 
δικαστηρίου, αποτελούν επομένως θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις εθνικές αρχές 
της Ελλάδας.  Η Επιτροπή δεν έχει θέση σε τέτοια ζητήματα, καθώς δεν υφίσταται ουδεμία 
απαίτηση για μια τέτοια πρόβλεψη στο κοινοτικό δίκαιο, και επομένως δεν εμπίπτει στο 
κοινοτικό κεκτημένο.


