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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0455/2005 złożona przez Magdalini Tsiprę (Grecja), w imieniu P.O.E.I.D.D.
(Panhelleńskiej Federacji Urzędników Publicznych Zatrudnianych Zgodnie z Prawem 
Prywatnym), w sprawie nieprzestrzegania przez Grecję dyrektywy Rady 99/70/WE 
dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego 
przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), 
Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wskazuje w imieniu wyżej wymienionej organizacji, że Grecja nie 
zastosowała się jeszcze do wspomnianej wyżej dyrektywy, odnosząc się w związku z tym do 
nowej ustawy greckiej, zgodnie z którą najwyraźniej nie jest już konieczne stosowanie się do 
wyroków dających zwalnianym pracownikom pewien stopień tymczasowej ochrony prawnej.
Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o podjęcie działań 
zapewniających natychmiastowe zastosowanie wspomnianej wyżej dyrektywy w Grecji, tak 
by greccy pracownicy zatrudniani na czas określony byli tak samo traktowani i mieli takie 
same warunki umów, do których uprawnieni są zgodnie z przepisami prawa unijnego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 września 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

W pierwotnej wersji swojej petycji składająca petycję stwierdza, że w Grecji nie dokonano 
prawidłowej transpozycji dyrektywy 1999/70/WE w sprawie pracy na czas określony i 
dodaje, że oprócz tego Grecja przyjęła w 2004 roku inną ustawę, która pozwala sektorowi 
publicznemu na niestosowanie się do wyroków sądowych dających tymczasową ochronę 
prawną pracownikom zatrudnionym na czas określony; oznacza to, że jeśli wyroki sądowe o 
środkach tymczasowych mogą być ignorowane przez sektor publiczny i osoby prawne prawa 
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publicznego, pracownicy mogą być pozbawiani swoich praw podstawowych.

Służby Komisji Europejskiej otrzymały niedawno od składającej petycję kopie dodatkowych 
informacji na temat ww. ustawy z 2004 roku, która ma ogólniejszy charakter oraz dalszych jej 
zmian przyjętych w roku 2005. Są to kopie tekstów odpowiednich aktów prawnych nr 
3301/2004 i 3388/2005, decyzji greckiego rzecznika praw obywatelskich, opinii ateńskiego 
stowarzyszenia adwokatów, artykułu naukowego, decyzji greckiego Trybunału 
Obrachunkowego, apelacji wniesionej do greckiego Sądu Najwyższego i decyzji tego organu 
oraz kopie dwóch skarg wniesionych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu. Wszystkie te dokumenty odnoszą się do różnych aspektów ww. ustawy 
dotyczącej egzekwowania tymczasowych wyroków sądowych przeciwko greckiemu 
sektorowi publicznemu i osobom prawnym prawa publicznego.

Uwagi Komisji

Grecja powinna była dokonać transpozycji dyrektywy 1999/70/WE w sprawie pracy na czas 
określony do dnia 10 lipca 2002 r. Po upływie tego terminu powiadomiła ona Komisję 
Europejską, że transpozycja dyrektywy została dokonana na mocy trzech dekretów 
prezydenckich przyjętych w 2003 i 2004 roku.

Obecna wersja petycji koncentruje się przede wszystkim na różnych greckich aktach 
prawnych przyjętych w latach 2004-2005, które dotyczą egzekwowania tymczasowych 
wyroków sądowych przeciwko sektorowi publicznemu i osobom prawnym prawa 
publicznego. Zanim Komisja Europejska będzie mogła przedstawić jakiekolwiek uwagi na 
temat tych aktów prawnych (które nie zostały zgłoszone jako środki transpozycji dyrektywy 
1999/70, jednak wydaje się, że obejmują znacznie ogólniejsze zagadnienie egzekwowania 
tymczasowych wyroków) oraz ich zgodności z prawem wspólnotowym, w szczególności ze 
stosowaniem dyrektywy 1999/70/WE, należy dokładnie przeanalizować dodatkowe 
informacje dostarczone przez składającą petycję i, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwrócić się 
także do greckiego rządu z prośbą o wyjaśnienia. Ponieważ Komisja Europejska otrzymała 
dokumenty niedawno, na razie nie może przedstawić żadnych szczegółowych uwag 
dotyczących kwestii poruszonych w petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

Kwestia podniesiona w petycji dotyczy wykonania decyzji sądowych o środkach 
tymczasowych w odniesieniu do greckiego sektora publicznego. Sprawa ta jest 
skomplikowana i kilka służb Komisji zostało zaangażowanych w rozpatrywanie 
przedmiotowej petycji. Przed dokonaniem ostatecznej oceny Komisja może potrzebować 
dalszych informacji i wyjaśnień od greckich władz.

Komisja bada również w tym samym kontekście ostatnie informacje jakoby grecki Sąd 
Obrachunkowy odmówił wykonania wiążących decyzji sądu dotyczących przekształcenia 
umów na czas określony w greckim sektorze publicznym. Komisja zwróci się do greckich 
władz o udzielenie informacji także w tej kwestii.

Po zakończeniu analizy Komisja dokonana oceny zgodności sytuacji w Grecji w zakresie 
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egzekwowania wyroków sądowych w sprawie umów o pracę na czas określony z prawem 
wspólnotowym, w szczególności z dyrektywą 1999/70/WE. Na tej podstawie Komisja 
zdecyduje o ewentualnym podjęciu środków zgodnych z odnośnymi przepisami Traktatu.
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