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Θέμα: Αναφορά 0195/2008, του A.G., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εσφαλμένη εφαρμογή της ιταλικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 
αριθ. 1999/70/EΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από την CES, την UNICE και το CEEP

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάζεται για την Agenzia del Territorio από το 1998, πάντα βάσει συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου. Τον Οκτώβριο του 2007, του προσφέρθηκε σύμβαση αορίστου χρόνου. 
Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας αριθ. 1999/70/EΚ, έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 
αναδρομικά τις αυξήσεις της αμοιβής του που δεν έλαβε την περίοδο εκείνη και ζητεί 
διευκρινίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων, στον οποίο προσφέρθηκε σύμβαση αορίστου χρόνου με φορέα του δημόσιου 
τομέα στην Ιταλία μετά από αρκετές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και επεκτάσεις αυτών, 
ερωτά το Κοινοβούλιο αν δικαιούται να ζητήσει και να λάβει ποσά που δεν καταβλήθηκαν 
τότε, αλλά προβλέπονται από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της εθνικής νομοθεσίας που 
μεταφέρει την οδηγία.

Σύμφωνα με την οδηγία 99/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1  («η οδηγία»), 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7. 1999, σελ. 43
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απαιτείται τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να 
προκύψει από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Η ρήτρα 5, παράγραφος 1, της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία ορίζει ότι 
τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να θεσπίσουν μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση που 
μπορεί να προκύψει από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου.  Προς τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρα:  αντικειμενικούς λόγους που δικαιολογούν τις ανανεώσεις, μέγιστη 
συνολική διάρκεια ή μέγιστο αριθμό ανανεώσεων των συμβάσεων εργασίας ή των σχέσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου.  Η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου1 κατέστησε 
σαφές ότι πρέπει να είναι σε ισχύ αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και, όπου είναι 
απαραίτητο, την τιμωρία για την κατάχρηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της Ιταλίας 
μέσω του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 368 της 6ης Σεπτεμβρίου 2001. Το άρθρο 5 ορίζει 
τα μέτρα για ποινές για διαδοχικές συμβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των 
προηγούμενων άρθρων της εθνικής νομοθεσίας.  Το άρθρο 5, παράγραφος 1, προβλέπει την 
καταβολή επιπρόσθετης αμοιβής στον κάτοχο σύμβασης ορισμένου χρόνου σε περιπτώσεις 
που η εργασιακή σχέση συνεχίζει μετά τη λήξη του χρονικού ορίου που είχε καθοριστεί 
αρχικά ή επεκτάθηκε στη συνέχεια.

Η επιβολή κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία αποτελεί 
αποκλειστικά θέμα των εθνικών αρχών.  Η πιο κατάλληλη ενέργεια για τον αναφέροντα είναι 
η αναζήτηση νομικής συμβουλής με σκοπό να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων εθνικών 
αρχών.

Συμπέρασμα

Η παρούσα αναφορά δεν εγείρει τυχόν θέματα για την ορθή μεταφορά της οδηγίας
1999/70/EΚ.

                                               
1 C-53/04 Marrosu· C- 180/04 Vassallo· C-212-04 Αδενέλερ.
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