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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Eleni Dimakopoulou, görög állampolgár által benyújtott, 2 aláírást tartalmazó 
0460/2005 sz. petíció az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelvben 
foglaltak teljesítésének Görögország részéről történő elmulasztásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint Görögország még nem felel meg a fenti irányelvben foglaltatnak, 
és különösképpen kiemeli azt az új görög törvényt, amely szerint a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról szóló szerződés csak akkor válhat határozatlan idejűvé, ha az életbelépése 
előtt a munkavállaló, kivéve a gyakornokokat és az inasokat, legalább 24 hónapot dolgozott 
ugyanannál a munkáltatónál. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
intézkedjen annak érdekében, hogy Görögországban mielőbb betartsák a fenti irányelvben 
foglaltakat, 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 2006. március 28-án kapott válasz.

1. Háttér 

A petíció az Eleni Dimakoupouli asszony, Dionisia Nikolopoulou asszony és Evaggelia 
Karamerou asszony által benyújtott három egyéni beadványt öleli fel.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy képzés céljából több egymást követő határozott idejű 
szerződéssel alkalmazta őket az „Epaggelmatiki Katartisi” (szakképzési társaság) egyik 
fióktelepe, amely a görög munkaerő-foglalkoztatási szervezet (OAED) által a munkanélküliek 
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képzése céljából a magánjog szerint létrehozott állami társaság. A petíció benyújtói azon a 
véleményen vannak, hogy e szerződések alapján inkább rendes munkavállalókként, semmint 
egy szakképzési program résztvevőiként dolgoztak, valamint hogy a görög közszféra 
szolgálatainak rögzített és állandó szükségleteit látták el. A petíció benyújtói azt panaszolják, 
hogy határozott idejű szerződéseiket a 164/2004. sz. görög elnöki rendelet értelmében nem 
tudják határozatlan idejűvé változtattatni, mert a képzési szerződéseket mentesítették az 
említett rendelet hatálya alól.

Így a petíció benyújtói az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv görög közszektorba 
történő átültetésének egyik különös szempontjaként említik ügyüket. Még pontosabban 
fogalmazva, a petíció benyújtóinak kérelme a képzési szerződéseknek az irányelvet átültető 
jogi eszköz, a 164/2004. sz. görög elnöki rendelet hatálya alól történő mentesítését érinti.

2. A panaszok

A petíció benyújtói összefoglalva a következőket állították. 

A képzési szerződéseknek a 164/2004. sz. elnöki rendelet hatálya alól történő mentesítése 
nem veszi figyelembe, hogy a képzési programokat arra a célra használják fel, hogy a 
közszolgáltatásokat alulfizetett személyzettel, olcsón és egyszerűen lássák el, továbbá hogy a 
mentesség nem használható olyan képzési szerződések kizárására, amelyek valójában a 
munkáltató rögzített és állandó szükségleteit fedezik.

A 164/2004. sz. elnöki rendelet elfogadásakor nem vették figyelembe a görög Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak a képzési szerződésekkel foglalkoztatott munkavállalók különös 
helyzetéről kiadott véleményét. 

A 164/2004. sz. elnöki rendelet elfogadása csökkentette a határozott idejű munkavállalók jogi 
védelmét.

3. A Bizottság megjegyzései

Az irányelv megfelelő rendelkezései

A 1999/70/EK irányelvhez melléklet keretmegállapodás 2.2. szakasza értelmében a szociális 
partnerekkel folytatott konzultációt követően a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 
megállapodás nem alkalmazandó a következőkre:

a) szakmai alapképzési viszonyok és szakmai képzési rendszerek;

b) olyan munkaszerződések és munkaviszonyok, amelyeket meghatározott állami vagy 
államilag támogatott képzési, szakmai beilleszkedési és átképzési programokon belül 
kötöttek. 

Az irányelvhez mellékelt keretmegállapodás 8.3. szakaszának értelmében a megállapodás 
végrehajtása nem jelenthet jogalapot a munkavállalóknak nyújtott védelem általános 
szintjének a megállapodás tárgykörében történő csökkentésére. 
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A panaszok vonatkozásában

Amint az a panaszokban szerepel, Görögország élt azzal a lehetőséggel, hogy az 1999/70/EK 
irányelvnek a 164/2004. sz. elnöki rendelettel történő átültetése során kizárjon az alkalmazási 
körből bizonyos képzési szerződéseket. A rendelet elfogadása előtt konzultáltak a görög 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal. A görög elnöki rendeletben szereplő mentesség szövege 
hűen tükrözi a keretmegállapodás 2.2. szakaszának megfogalmazását. Ennek ismeretében a 
Bizottság nem találja úgy, hogy a képzési szerződések vonatkozásában a 164/2004. sz. elnöki 
rendeletben szereplő mentesség összeegyeztethetetlen az 1999/70/EK irányelvvel. 

Másik kérdés e mentességeknek a nemzeti szinten történő gyakorlati alkalmazása. 
Nyilvánvalóan nem volna elfogadható, ha a mentességet az olyan szerződések szerint 
foglalkoztatott, határozott idejű munkavállalók védelmének kijátszására használnák fel, 
amelyek nem képzési szerződések. A nemzeti szabályok gyakorlati alkalmazása azonban 
elsősorban olyan kérdés, amivel – az egyes ügyekkel kapcsolatos tények és körülmények 
értékelése alapján – az illetékes nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak kell foglalkozniuk. A 
Bizottságnak csak az e tekintetben általánosított jogellenes közigazgatási gyakorlat esetén 
lenne oka beavatkozni. A Bizottság számára az e petíció és más források alapján 
rendelkezésre álló információk alapján azonban nem lehet azt feltételezni, hogy itt 
általánosított jogellenes közigazgatási gyakorlatról van szó.

Végül pedig – a panaszok utolsó pontja vonatkozásában – a Bizottság sem e petíció, sem 
pedig más tájékoztatás alapján nem lát arra utaló egyértelmű jeleket, hogy a 164/2004. sz. 
rendelet elfogadása csökkentette volna a munkavállalók számára biztosított, az irányelvhez 
mellékelt keretmegállapodás 8.3. szakaszában említett általános szintű védelmet. A 
panaszosok állításaik alátámasztása céljából nem mutattak be egyetlen konkrét körülményt 
sem, így e tekintetben nem fűzhetők további megjegyzések a panaszokhoz.

4. Következtetések 

A Bizottság véleménye szerint e petíció nem módosítja az 1999/70/EK irányelv görögországi 
átültetésével kapcsolatos értékelését, ezért a petíció lezárását javasolja.

5. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott kiegészítő válasz

a 930/2002. számú petíciót, a 233/2003. számú petíciót, a 336/2003. számú petíciót, a 
669/2003. számú petíciót, a 296/2004. számú petíciót, a 356/2004. számú petíciót, a 
460/2005. számú petíciót és a 665/2005. számú petíciót illetően is.

Az Európai Bíróság 2006. július 4-én hozta meg határozatát a C-212/04. számú Adeneler
ügyben, amelyben egy görög bíróság kérdéseket tett fel az 1999/70/EK irányelv értelmezésére 
és hatályára vonatkozóan, a 81/2003 számú elnöki rendelet fényében. A Bíróság 
megállapította, hogy a rendelet néhány rendelkezésével voltak problémák. Ezen problémákat 
egy korábbi szakaszban a bizottság is észlelte, és ennek megfelelően a Bizottság 2004-ben 
értesítette a görög hatóságokat. A 81/2003. számú rendeletben lévő ellentmondó 
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rendelkezéseket a 164/2004. számú és a 180/2004. számú elnöki rendeletekkel módosították. 
Hozzá kell tenni, hogy az Európai Bíróság az Adeneler döntésben megerősítette a Bizottság 
azon, a Petíciós Bizottság előtt több alkalommal előadott álláspontját is, amely szerint az 
1999/70/EK irányelv előírja, hogy a tagállamok vezessenek be intézkedéseket az egymást 
követő szerződésekből fakadó visszaélés megelőzésére, de nem írja elő azt, hogy a határozott 
időre szóló szerződéseket határozatlan időre szóló szerződésekké kellene átalakítani, amíg 
vannak más hatásos intézkedések a visszaélés megelőzésére.

A Bizottság úgy ítéli, hogy ilyen intézkedéseket vezettek be a 164/2004. számú és a 180/2004. 
számú rendeletekkel. Ezért minden vonatkozó panasz, amelyet a Bizottsághoz nyújtottak be a 
határozott idejű munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelvnek a 2003. április 2-i 81/2003. 
számú, a 2004. július 19-i 164/2004. számú és a 2004. augusztus 23-i 180/2004. számú elnöki 
rendeletekkel történő görögországi átültetésével kapcsolatban lezártnak tekintendő. 

Ehhez kapcsolódóan, a következő két elemet kell megemlíteni az 1999/70/EK irányelvet 
átültető görög jogszabályok alkalmazásával és kikényszerítésével kapcsolatban.

1) A panaszok lezárását követően a Bizottság értesült a legutóbbi görögországi 
fejleményekről, amelyek azt jelzik, hogy az általános bíróságok több esetben úgy 
döntöttek, hogy a közszférában megkötött határozott időre szóló szerződéseket 
határozatlan időre szóló szerződésekké kell átalakítani, de az igazgatási és pénzügyi 
ellenőrzési hatóságok megtagadták ezen döntések végrehajtását. Egyrészt, magában az, 
hogy a hatóságok megtagadják a határozott időre szóló szerződések határozatlan időre 
szóló szerződésekké történő átalakítását, még nem jelenti azt, hogy a görög hatóságok 
elmulasztják az irányelv helyes végrehajtását. Másrészt, ha az általános bíróságok úgy 
találják, hogy az egyetlen rendelkezésre álló hatásos eszköz a határozott időre szóló 
szerződések határozatlan időre szóló szerződésekké történő átalakítása, akkor ezen 
döntések végrehajtásának megtagadása, olyan kérdéseket vet fel, amelyek a 1999/70/EK 
irányelv alkalmazását érintik, amennyiben a döntések olyan esetekre vonatkoznak, 
amelyek az irányelv hatálya alá tartoznak.

2) Felmerül az az általánosabb kérdés is, amely például a határozott időre szóló szerződések 
átalakítására vonatkozó ideiglenes intézkedéseknek az állammal és a szélesebb 
értelemben vett közszférával szembeni kikényszeríthetőségére vonatkozó külön 
jogszabályokkal kapcsolatos. Ez összefügg a 455/2005. számú petícióban felvetett 
kérdésekkel.

A Bizottság vizsgálja a fent említett ügyeket, és ebből a célból további tájékoztatást kért a 
görög hatóságoktól. Egy ilyen vizsgálat lehetővé fogja tenni a Bizottság számára, hogy 
értékelje a görög hatóságok által létrehozott azon rendszert, amelynek célja, hogy biztosítsa az 
1999/70/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályok alkalmazását és kikényszerítését.


