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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Magdalini Tsipra, görög állampolgár által a P.O.E.I.D.D. (Magánjog Szerint 
Foglalkoztatott Közalkalmazottak Pánhellén Föderációja) nevében benyújtott 
0455/2005. számú  petíció az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelvnek 
Görögország részéről történő meg nem felelésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fenti szervezet nevében kifejti, hogy Görögország még mindig nem a 
fenti irányelvben foglaltakkal összhangban jár el, és ezzel kapcsolatosan utal arra az új görög 
törvényre, amelyből egyértelműen az derül ki, hogy a továbbiakban nem szükséges 
végrehajtani azokat a bírósági ítéleteket, amelyek az elbocsátott munkavállalónak bizonyos 
fokú átmeneti jogi védelmet adnak. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy intézkedjen annak érdekében, hogy Görögországban haladéktalanul megfeleljenek a 
fenti irányelvben foglaltaknak, és ezáltal biztosítsa azt, hogy a határozott ideig tartó 
munkaszerződéssel rendelkező görög munkavállalók élvezhessék azt az elbánást és azokat a 
szerződési feltételeket, amelyek az uniós jog szerint megilletik őket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember. 22. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. február. 3.

A petíció benyújtója az eredeti beadványban azt állítja, hogy a határozott ideig tartó 
munkavégzésről szóló 1999/70/EK irányelvet még nem ültették át megfelelően 
Görögországban, és hozzáfűzi, hogy Görögország ezen túlmenően egy másik jogszabályt is 
elfogadott 2004-ben, amely megengedi, hogy a közszférában ne hajtsák végre az olyan 
bírósági ítéleteket, amelyek átmeneti jogi védelmet biztosítanak a határozott idejű 
munkaszerződés keretében alkalmazott munkavállalóknak; amennyiben a közszféra és a 
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közjog szerinti jogi személyek figyelmen kívül hagyhatják az előzetes bírósági döntéseket, az 
megfoszthatja a munkavállalókat az alapvető munkavállalói jogaiktól.

A Bizottság szolgálatai nemrégiben kapták meg a petíció benyújtója által átadott kiegészítő 
információk másolatát a 2004-ben elfogadott általánosabb jogszabályról és a 2005-ben 
elfogadott további módosításokról, amelyek tartalmazzák a vonatkozó 3301/2004. és 
3388/2005. számú jogszabályt, a görög állampolgári jogi ombudsman határozatát, az Athéni 
Ügyvédi Kamara véleményét, egy tudományos cikket, a Görög Számvevőszék határozatát, a 
Görög Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott fellebbezést és az ezzel kapcsolatos határozatot, 
valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott két kérelmet, amelyek 
mind a görög közszférával és közjog szerinti jogi személyekkel szemben hozott előzetes 
bírósági döntések végrehajtásáról szóló említett jogszabály különböző szempontjaival 
foglalkoznak.

A Bizottság észrevételei

A határozott ideig tartó munkavégzésről szóló 1999/70/EK irányelvet 2002. július 10-ig 
kellett átültetni a görög jogba. Görögország azóta értesítette a Bizottságot, hogy a 2003-ban és 
2004-ben elfogadott elnöki rendeletekkel átültették az irányelvet a nemzeti jogba.

A jelenlegi petíció azonban elsősorban a görög közszférával és közjog szerinti jogi 
személyekkel szemben hozott előzetes bírósági döntések végrehajtásáról szóló különböző 
görög jogszabályokra összpontosít, amelyeket 2004–2005 során fogadtak el. Mielőtt a 
Bizottság észrevételeket fűzne ezekhez a jogszabályokhoz (amelyeket nem az 1999/70/EK 
irányelvet átültető intézkedésként tekintenek, de ezek láthatóan az előzetes döntések 
végrehajthatóságának jóval általánosabb kérdését érintik) és azok közösségi joggal való 
összeegyeztethetőségéhez, különösen az 1999/70/EK irányelv alkalmazása tekintetében, 
gondosan meg kell vizsgálnia a petíció benyújtója által átadott kiegészítő információkat, és a 
pontosítás érdekében a görög kormányt is meg kell keresnie. Mivel a Bizottság csak 
nemrégiben kapta meg a dokumentumokat, az eljárásnak ebben a szakaszában nem tud 
részletesebb észrevételeket fűzni a petícióban előterjesztett kérdésekhez.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. január. 25.

A petíció a görög a közszféra ellen hozott előzetes bírósági határozatok végrehajtásával 
foglalkozik. A kérdéskör rendkívül összetett és számos bizottsági szolgálat részt vett a petíció 
vizsgálatában. A végső értékelés meghozatala előtt a Bizottságnak további tájékoztatásra és 
pontosításra lehet szüksége a görög hatóságok részéről.

A Bizottság ebben az összefüggésben több olyan visszajelzést is megvizsgál, miszerint a 
Görög Számvevőszék elutasítja a görög közszféra határozott idejű szerződéseinek 
átalakítására vonatkozó jogerős bírósági határozatok végrehajtását. A Bizottság ezzel 
kapcsolatban szintén a görög hatóságokhoz fordul tájékoztatásért. 

A vizsgálat befejezése után a Bizottság értékelést készít a görögországi helyzet közösségi 
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joggal, különösen az 1999/70/EK tanácsi rendelettel való összeegyeztethetőségéről a 
határozott időre szóló szerződéses munkákról szóló bírósági határozatok végrehajtása 
tekintetében. Ez alapján a Bizottság eldöntheti, hogy – amennyiben szükséges – a szerződés 
megfelelő előírásaival összhangban milyen intézkedéseket tesz.


