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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1045/2007, της Φωτεινής Δερμιτσάκη, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 24 υπογραφές, σχετικά με τη μη τήρηση της οδηγίας 
1999/70/ΕΚ από τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι το Ελληνικό Δημόσιο και ο Πολιτισμικός Οργανισμός του 
Δήμου Αθηναίων (ΠΟΔΑ) παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα την οδηγία 
1999/70/ΕΚ. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς την εν λόγω οδηγία οι εργαζόμενοι στον 
ΠΟΔΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που είχαν τις προϋποθέσεις που έτασσε η συναφής 
εσωτερική νομοθεσία (άρθρο 11 Π.Δ. 164/2004) κατατάχτηκαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 
του ελληνικού Ν. 3320/2005, σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου από τον Ιούνιο του 2006. 
Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι όταν απασχολούνταν ως εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου 
λάμβαναν κατά πολύ μικρότερη αμοιβή σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους 
αορίστου χρόνου ενώ εργάζονταν υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με αυτούς. Επίσης 
σημειώνουν ότι ορισμένοι συνάδελφοί τους, εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου οι οποίοι δεν 
είχαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004 και ως εκ τούτου δεν κατετάγησαν σε 
θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, εξακολουθούν έως και σήμερα να λαμβάνουν ως αμοιβή 
πολύ λιγότερα χρήματα από τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Οι 
αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η παράλειψη του ΠΟΔΑ να καταβάλει αντίστοιχη αμοιβή 
στους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους 
αορίστου χρόνου παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων των εργαζομένων 
ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου (ρήτρα 4 
της συμφωνίας πλαισίου που ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ) Επίσης, αναφέρουν 
ότι η προϋπηρεσία τους με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δεν λαμβάνεται στο σύνολό 
της υπόψη από τον ΠΟΔΑ για τον υπολογισμό του μισθού τους και υποστηρίζουν ότι αυτή η 
παράλειψη του ΠΟΔΑ παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων των 
εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου 
χρόνου (ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαισίου που ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ).
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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 10 Ιουνίου 2008.

Η αναφορά υποβλήθηκε από δικηγόρο εξ ονόματος 24 μουσικών της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων 
(ΠΟΔΑ), που αποτελεί δημόσιο φορέα. Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι το ελληνικό κράτος 
και ο ΠΟΔΑ παραβίασαν την κοινοτική νομοθεσία με βάση τα ακόλουθα: 

(α) ότι πριν από τη σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου, οι 24 μουσικοί πληρώνονταν 
λιγότερο υπό καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τα αντίστοιχα μέλη του μόνιμου 
προσωπικού. Αυτό ισχύει για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά τη διετία μεταξύ της 
θέσης σε ισχύ της οδηγίας και της μεταφοράς της στο ελληνικό δίκαιο (δηλ. μεταξύ Ιουλίου 
2002 και Ιουλίου 2004) και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια περιόδων πριν από αυτό το 
διάστημα.

(β) συνάδελφοι που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για μετάβαση σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου, βάσει του άρθρου 11, εξακολουθούν να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και εξακολουθούν να πληρώνονται λιγότερο (δηλ. παραβίαση της ρήτρας 4 της 
συμφωνίας πλαίσιο, που ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ).

(γ) η διάρκεια της προϋπηρεσίας από τους εργαζομένους υπό καθεστώς συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου δεν ελήφθη υπόψη όσον αφορά την αμοιβή των 24 μελών του προσωπικού 
που μονιμοποιήθηκαν.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου 2004 αποτελεί την 
αντίστοιχη νομική πράξη που μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 1999/70/ΕΚ1 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 ισχύει για τον δημόσιο τομέα στην 
Ελλάδα.

Και οι 24 μουσικοί υπόκειντο σε καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που είχαν 
μετατραπεί σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, το οποίο ορίζει τις μεταβατικές διατάξεις μεταξύ της 
έναρξης της προθεσμίας για τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο τον Ιούλιο του 2002 και της 
θέσης σε ισχύ των μέτρων μεταφοράς για τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 
2004.

Η ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαίσιο που ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ απαιτεί από 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της μη διάκρισης όσον αφορά την εργασία 
ορισμένου χρόνου και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε οι εργαζόμενοι 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 175.
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ορισμένου χρόνου να μην αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους 
εργαζομένους αορίστου χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου. Η πρόσφατη νομολογία (C-305/05 Del Cerro Alonso και C-268/06 IMPACT) έχει 
επιβεβαιώσει ότι στον όρο «συνθήκες απασχόλησης» περιλαμβάνεται και η αμοιβή, ενώ η 
δεύτερη υπόθεση επιβεβαιώνει επίσης ότι η ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαίσιο που 
ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ έχει άμεση ισχύ, δηλ. ότι οι πολίτες μπορούν να 
βασιστούν σε αυτήν άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

Το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 μεταφέρει τη ρήτρα 4 της συμφωνίας 
πλαίσιο που ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ ως εξής:

Αρχή της μη διάκρισης

1. Όσον αφορά στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν 
επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται 
δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση και μόνον 
επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση κάθε φορά που συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι την 
δικαιολογούν.

2. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης είναι η ίδια 
τόσο για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου όσο και για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, εκτός 
από την περίπτωση κατά την οποία για αντικειμενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική διάρκεια 
της περιόδου προϋπηρεσίας.

Το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται τόσο σε «εργαζόμενους ορισμένου 
χρόνου», όσο και σε «αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου».

Σκοπός της οδηγίας 1999/70/ΕΚ είναι να διασφαλίσει την εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ 
των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και των αντίστοιχων εργαζομένων αορίστου χρόνου 
(εκτός αν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους) και να αποτρέψει την κατάχρηση των 
διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Δεν κάνει καμία αναφορά σε σχέση με την 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας υπό καθεστώς απασχόλησης ορισμένου χρόνου, εφόσον η 
σύμβαση μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

 Η ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαίσιο που ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ έχει 
μεταφερθεί με ορθό τρόπο στο ελληνικό δίκαιο μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 
164/2004·

 Το ΔΕΚ ορίζει ότι η ρήτρα 4 έχει άμεση ισχύ, και ότι
 Η οδηγία δεν κάνει καμία αναφορά στο ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας 

του εργαζόμενου όσο αυτός απασχολείτο με σύμβαση ορισμένου χρόνου,

η αναφορά δεν εγείρει ζητήματα που αφορούν την ορθή μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ. 
Επί της αρχής, οι ανησυχίες περί πλημμελούς εφαρμογής της πρέπει να υποβληθούν στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, για 
την εξέταση της άμεσης εφαρμογής της ρήτρας 4, καθώς και για τυχόν ζημίες εξαιτίας της 
καθυστερημένης μεταφοράς της νομοθεσίας.
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Ωστόσο, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές για να επιβεβαιώσει ότι δεν 
υπάρχει επί του παρόντος καμία νομοθεσία ή χρόνια διοικητική πρακτική που να 
εξουσιοδοτεί διαφορετική μεταχείριση των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους 
αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι και για 
να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το αν η απόφαση στην υπόθεση Del Cerro Alonso που 
αφορά την αμοιβή και τις αποδοχές έχει ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Η αναφορά, η οποία υποβλήθηκε από δικηγόρο εξ ονόματος 24 μουσικών της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας, εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις διαφορές στην αμοιβή μεταξύ των εργαζομένων 
ορισμένου χρόνου και των αντίστοιχων εργαζομένων αορίστου χρόνου του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων (ΠΟΔΑ), που αποτελεί δημόσιο φορέα.  

Η ταυτόσημη επιστολή της αναφέρουσας προς την Επιτροπή καταχωρίστηκε ως καταγγελία 
στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 2007/4904.

Η 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 απαγορεύει την αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου 
χρόνου. Η ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία ορίζει:

Αρχή της μη διάκρισης (ρήτρα 4)

1. Όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζομένους 
αορίστου χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

2. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζεται η αρχή «pro rata temporis».

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας ρήτρας καθορίζονται από τα κράτη μέλη 
ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή/και από τους κοινωνικούς 
εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία και τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις και την πρακτική σε εθνικό επίπεδο.

4. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες 
απασχόλησης θα είναι η ίδια για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου όπως και για 
τους εργαζομένους αορίστου χρόνου εκτός από την περίπτωση που δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους διαφορετική διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέστησε σαφές στην υπόθεση C-305/05 Del Cerro Alonso και
C-268-06 IMPACT ότι στον όρο «συνθήκες απασχόλησης» περιλαμβάνεται και η αμοιβή.

Θέση της Επιτροπής
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Οι πληροφορίες της Επιτροπής προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2008 παρουσίασαν την άποψη της Επιτροπής ότι η ρήτρα 4 της 
συμφωνίας πλαίσιο που ενσωματώθηκε στην οδηγία 1999/70/EΚ έχει μεταφερθεί με ορθό 
τρόπο στο ελληνικό δίκαιο μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 (το ελληνικό 
νομοθετικό μέσο για τη μεταφορά οδηγιών που αφορούν τον δημόσιο τομέα) και κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι η αναφορά δεν έθετε ζητήματα σχετικά με την ορθή μεταφορά της 
οδηγίας 1999/70/EΚ.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου 
να επιβεβαιώσει ότι δεν ισχύει επί του παρόντος καμία νομοθεσία ή χρόνια διοικητική 
πρακτική που να εξουσιοδοτεί διαφορετική μεταχείριση των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου 
σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου χωρίς να συντρέχουν 
αντικειμενικοί λόγοι, αλλά και για να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το αν η απόφαση στην 
υπόθεση Del Cerro Alonso που αφορά την αμοιβή και τις αποδοχές έχει ληφθεί υπόψη στην 
Ελλάδα. Η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ελληνικές αρχές στις 23 Ιουνίου 2008, 
ζητώντας να ενημερωθεί για την τρέχουσα πρακτική στην Ελλάδα αναφορικά με την αμοιβή 
και τα επιδόματα των εργαζομένων ορισμένου χρόνου έναντι των αντίστοιχων εργαζομένων 
αορίστου χρόνου.

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2008, ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι οι 
μισθοί του απασχολούμενου προσωπικού στο δημόσιο, στους δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ) και 
στις τοπικές αρχές (ΟΤΑ) με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου 
καθορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο 1876/1990, ή μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
που υπογράφονται μεταξύ των εργαζομένων και εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών, ή σύμφωνα με τον Νόμο 3205/2003, ύστερα από την επέκταση των 
διατάξεων του εν λόγω νόμου στο προσωπικό που απασχολείται στο δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και 
ΟΤΑ δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να 
υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας επειδή δεν υπάρχει εκπρόσωπος σωματείου.

Οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή μέσω της ίδιας επιστολής ότι οι εν λόγω 
κανονισμοί δεν προβαίνουν σε διακρίσεις στην αμοιβή των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και 
εκείνων αορίστου χρόνου.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω απάντηση, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Ελλάδα επί του 
παρόντος δεν συμμορφώνεται με τη ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαίσιο.

Οι διαφορές στις αποδοχές μεταξύ των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και των αντίστοιχων 
εργαζομένων αορίστου χρόνου στους ελληνικούς δημόσιους φορείς οι οποίες συνιστούν 
αδικαιολόγητη διάκριση ενδέχεται να οφείλονται σε μη ορθή εφαρμογή του εθνικού δικαίου 
και πρέπει να επισημαίνονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
επιβολή της εθνικής νομοθεσίας.

Δεδομένης της έλλειψης στοιχείων για τη μη ορθή μεταφορά από την Ελλάδα της οδηγίας 
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, η Επιτροπή 
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αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει 2007/4904 στις 27 Νοεμβρίου 2008.


