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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0296/2004 złożona przez Irini Savvidou (Grecja), w imieniu miejskiego 
stowarzyszenia pracowników zatrudnionych na umowach lokalnych w Veroia (‘Somatio 
Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias’), z 1 podpisem, w sprawie 
zarzutu nadużycia systemu rekrutacji pracowników na umowy czasowe.

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, przewodnicząca wyżej wymienionego stowarzyszenia, twierdzi, że po 
wyborach lokalnych w 2002 r., władze miejskie Veroia wypowiedziały umowy czasowe 115 
pracownikom służb miejskich. Składająca petycję utrzymuje, że rekrutacja i zwolnienia 
pracowników często mają podłoże polityczne i że greckie władze naruszają ustawodawstwo 
UE dotyczące rekrutacji na czas określony, zwłaszcza przepisy stanowiące o ochronie 
podstawowych praw socjalnych zatrudnionych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dn. 29 września 2004 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4. Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dn. 17 marca 2005 r.

Składająca petycję skarży się na to, iż pracownicy urzędu miejskiego w Veroia zostali 
zwolnieni po 36 miesiącach ciągłego zatrudnienia, pomimo iż w zadowalający sposób 
wywiązywali się ze stałych poleceń związanych z pełnieniem przez radę miejską jej zadań 
oraz z publicznymi przedsięwzięciami. Składająca petycje wzywa więc Unię Europejską oraz 
władze greckie, aby dopilnowały, by dyrektywy wspólnotowe dotyczące stosunków pracy 
zostały natychmiast wdrożone, by umowy tych pracowników zawarte na czas określony 
przekształcono w umowy na czas nieokreślony oraz by pracownikom tym zapewniono takie 
samo wynagrodzenie i godziny pracy, co urzędnikom miejskim.
Zgodnie z dyrektywą 99/70/WE dotyczącą porozumienia ramowego w sprawie umów na czas 
określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
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Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)1, państwa członkowskie muszą podejmować 
kroki w celu zapobiegania nadużyciom wynikającym z zawierania następujących po sobie 
umów na czas określony. Mają do wyboru podanie obiektywnych powodów uzasadniających 
odnawianie takiej umowy, maksymalną łączną długość kolejnych umów o pracę lub liczbę 
odnowień takich umów lub stosunków pracy. 
Państwa członkowskie, po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami społecznymi, ustalają, 
na jakich warunkach umowy zawarte na czas określony będą uważane za „kolejne”, a na 
jakich - za umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony. Dyrektywa nie upoważnia 
pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony do umów na czas nieokreślony. Z 
tego względu decyzja o tym, czy umowy na czas określony dla pracowników Urzędu 
Miejskiego w Veroii należy przekształcić w stałe stanowiska, lub, czy umowy powinny 
wygasnąć, powinna zapaść w Grecji.

Pierwsze greckie przepisy wykonawcze, które weszły w życie 2 kwietnia 2003 r., nie były
zadowalające, jeśli chodzi o środki zapobiegające nadużyciom wynikającym z zawierania 
następujących po sobie umów na czas określony. Jednakże dnia 19 lipca 2004 r. Grecja 
wydała nowy dekret, zmieniający sytuację w sektorze publicznym. Poza przekształceniem 
pewnej liczby umów na czas określony w stanowiska o umowie na czas nieokreślony, ogólną 
zasadą jest, że umowy na czas określony przekraczające maksymalną długość trwania zostają 
ogłoszone jako nieważne, pracownicy otrzymują odszkodowanie z tego tytułu, a pracodawcy 
podlegają sankcjom prawnym.

Wydaje się, że przepisy dotyczące zawierania następujących po sobie umów na czas 
określony w nowym dekrecie zgodne są z dyrektywą w sprawie umów na czas określony. Na 
mocy greckich dekretów wdrożono również klauzulę 4 przyjętą w ramach porozumienia, 
którego dotyczy dyrektywa, która zastrzega, że pracownicy zatrudnieni na czas określony nie 
będą traktowani w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na czas 
nieokreślony, jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba, że zróżnicowane 
traktowanie uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dn. 28 marca 2006 r.
Transpozycja dyrektywy 1999/70/WE dotyczącej pracy na czas określony powinna była 
zostać dokonana w Grecji do dnia 10 lipca 2002 r. Grecja powiadomiła od tego czasu 
Komisję o jej dokonaniu na mocy trzech dekretów prezydenckich: 81/2003 z dnia 2 kwietnia 
2003 r., 164/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. oraz 180/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. W 
międzyczasie Komisja otrzymała pewną liczbę pism i skarg, a Parlament Europejski otrzymał 
pewną liczbę petycji, zawierających różnorodne skargi związane z transpozycją dyrektywy w 
Grecji.

Po dokładnym przeanalizowaniu wyżej wymienionych dekretów prezydenckich Komisja nie 
zamierza wszczynać procedury o naruszenie wobec Grecji pod zarzutem niedokonania 
transpozycji dyrektywy 1999/70/WE dotyczącej pracy na czas określony. Powinno się dodać, 
że przed zamknięciem jakiejkolwiek skargi poszczególnym skarżącym stworzona zostanie 
możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. 
5. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Dotyczy petycji nr 930/2002, nr 233/2003, nr 336/2003, nr 669/2003, nr 296/2004, nr 
356/2004, nr 460/2005, oraz nr 665/2005.

  
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, str.43.
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W dniu 4 lipca 2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-
212/04 (Adeneler), w której sąd grecki zadał pytania dotyczące interpretacji i skutków 
dyrektywy 1999/70/WE w świetle niektórych postanowień dekretu prezydenckiego 81/2003. 
Trybunał dopatrzył się problemów w pewnych postanowieniach ww. dekretu. Problemy te 
wcześniej odkryła również Komisja i w 2004 r. poinformowała o nich władze greckie.  
Kontrowersyjne postanowienia dekretu 81/2003 zostały zmienione dekretami prezydenckimi 
164/2004 oraz 180/2004. Należy dodać, że w orzeczeniu w sprawie Adeneler Europejski
Trybunał Sprawiedliwości również poparł stanowisko Komisji przedstawiane wielokrotnie 
przed Komisją Petycji: Dyrektywa 1999/70/WE zobowiązuje państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków zapobiegających nadużyciom wynikającym z odnawiania umów na 
czas określony, ale nie wymaga zmiany umów o pracę na czas określony w umowy o pracę na 
czas nieokreślony, o ile istnieją skuteczne środki zapobiegające nadużyciom. 

Komisja uważa, że takie środki zostały wprowadzone przez dekrety prezydenckie 164/2004 i 
180/2004. W związku z tym wszystkie wniesione do Komisji petycje dotyczące transpozycji 
w Grecji przez trzy dekrety prezydenckie - 81/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 r., 164/2004 z 19 
lipca 2004 r. oraz 180/2004 z 23 sierpnia 2004 r. – dyrektywy 1999/70/WE w sprawie pracy 
na czas określony zostają zamknięte. 

Ponadto w odniesieniu do praktycznego stosowania i egzekwowania greckiego 
ustawodawstwa stanowiącego transpozycję dyrektywy 1999/70/WE należy mieć na uwadze 
następujące kwestie: 

1) Po zamknięciu petycji Komisja otrzymała informacje na temat ostatnich wydarzeń w 
Grecji wskazujących, że w wielu sprawach właściwe sądy orzekły, że umowy na czas 
określony w sektorze publicznym powinny zostać przekształcone w umowy na czas 
nieokreślony, ale organy kontrolne i administracyjne odmówiły wykonania tych decyzji. 
Sama odmowa przekształcenia umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony 
niekoniecznie świadczy o niewłaściwym wdrożeniu dyrektywy przez greckie władze. 
Jednak z drugiej strony właściwe sądy orzekły, że jedynym dostępnym skutecznym 
środkiem naprawczym jest zmiana umów na czas określony w umowy na czas 
nieokreślony, a odmowa wykonania tej decyzji poddałaby pod wątpliwość stosowanie 
dyrektywy 1999/70/WE w przypadkach, w których takie decyzje dotyczą spraw 
wchodzących w jej zakres. 

2) Występuje również ogólniejsza kwestia odnosząca się do specjalnych przepisów 
dotyczących egzekwowania środków tymczasowych podjętych w stosunku do państwa i 
większych sektorów publicznych dotyczących przykładowo przekształcania umów na czas 
określony. Wspomniana kwestia odnosi się do petycji nr 455/2005. 

Komisja chce dokładniej zbadać wyżej wymienione kwestie i w związku z tym zwróciła się 
do władz greckich o dodatkowe informacje. Pogłębiona analiza pozwoli Komisji na 
dokonanie oceny stosowanych przez władze greckie mechanizmów zapewniających 
stosowanie i wykonanie krajowego ustawodawstwa transponującego dyrektywę 
1999/70/WE.
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