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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0460/2005 złożona przez Eleni Dimakopoulou (Grecja), z 2 podpisami, 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 twierdzi, że Grecja wciąż jeszcze nie stosuje się do wyżej wymienionej 
dyrektywy, odnosząc się w szczególności do nowych przepisów prawa w Grecji, zgodnie z 
którymi umowa na czas określony może stać się umową na czas nieokreślony tylko wówczas, 
jeśli przed jej wejściem w życie pracownicy – za wyjątkiem stażystów – zatrudnieni byli u 
tego samego pracodawcy przez okres przynajmniej 24 miesięcy. Składająca petycję zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o podjęcie działań zapewniających natychmiastowe 
zastosowanie wspomnianej wyżej dyrektywy w Grecji w celu zapewnienia, że greccy 
pracownicy zatrudniani na czas określony traktowani są tak samo i mają takie same warunki 
umów, do których są uprawnieni 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. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

I. Tło

Petycja obejmuje trzy indywidualne wnioski złożone przez Eleni Dimakoupouli, Dionisię 
Nikolopoulou i Evaggelię Karamerou. 

Składające petycję twierdzą, że były zatrudniane jako stażystki na podstawie kilku 
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następujących po sobie umów na czas określony, przez specjalny oddział „Epaggelmatiki 
Katartisi” (Spółki Szkolenia Zawodowego), która jest spółką publiczną, założoną na mocy 
prawa prywatnego, przez Grecką Organizację ds. Zatrudnienia Siły Roboczej (OAED) w celu 
szkolenia osób niepracujących. Składające petycję uważają, że pracowały na podstawie tych 
umów raczej jako pracownice zatrudnione na stałe niż jako stażystki oraz że zaspakajały stałe 
i niezmienne potrzeby służb greckiego sektora publicznego. Składające petycję skarżą się, że 
nie miały możliwości przekształcenia swoich umów na czas określony w umowy na czas 
nieokreślony na podstawie warunków greckiego dekretu prezydenckiego 164/2004, ponieważ 
umowy o staż były wyłączone z zakresu tego dekretu.

W związku z tym, składające petycję odwołują się do jednego szczególnego aspektu 
transpozycji do greckiego systemu publicznego dyrektywy 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). W szczególności składające petycję wskazują na wyłączenie umów o staż z zakresu 
odpowiedniego instrumentu transpozycji, czyli greckiego dekretu prezydenckiego 164/2004.

II. Skargi

W skrócie składające petycję podniosły następujące kwestie:

Wyłączenie umów o staż z zakresu dekretu prezydenckiego 164/2004 nie uwzględnia faktu, 
że programy stażów są wykorzystywane jako sposób na tanie i łatwe zatrudnienie nisko 
opłacanych pracowników na stanowiska w służbach publicznych oraz że wyłączenie to nie 
może być stosowane w odniesieniu do umów o staż, które w rzeczywistości zaspakajają stałe 
i niezmienne potrzeby pracodawców.

Podczas przyjmowania dekretu prezydenckiego 164/2004 nie uwzględniono opinii Greckiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w odniesieniu do szczególnej sytuacji pracowników 
zatrudnianych na podstawie umów o staż.

Przyjęcie dekretu prezydenckiego 164/2004 obniżyło poziom ochrony prawnej pracowników 
zatrudnianych na czas określony.

III. Uwagi Komisji

Odnośne przepisy dyrektywy

Zgodnie z klauzulą 2.2 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 99/70/WE 
państwa członkowskie po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami społecznymi mogą 
przewidzieć, że porozumienie nie będzie miało zastosowania do:

a) stosunków pracy mających na celu wstępne szkolenie zawodowe lub system praktyk;

b) umów lub stosunków pracy zawartych w ramach szczególnego publicznego programu 
szkolenia, integracji lub przekwalifikowania zawodowego, lub takiego programu wspieranego 
przez władze publiczne.
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Zgodnie z klauzulą 8.3 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy wykonanie 
porozumienia nie stanowi ważnej podstawy do obniżenia ogólnego poziomu ochrony, 
gwarantowanego pracownikom w ramach przedmiotu porozumienia.

Odnośnie do skarg

Jak stwierdzono w skargach, Grecja podczas transponowania dyrektywy 99/70/WE za 
pomocą dekretu prezydenckiego 164/2004 skorzystała z możliwości wyłączenia niektórych
umów o staż. Przed przyjęciem dekretu przeprowadzono konsultacje z Greckim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. Tekst wyłączenia zawartego w greckim dekrecie prezydenckim
ściśle odzwierciedla sformułowanie klauzuli 2.2 porozumienia ramowego. W tym kontekście
Komisja nie uważa, aby wyłączenie umów o staż zawarte w dekrecie prezydenckim 164/2004
było niezgodne z dyrektywą 99/70/WE.

Inną kwestią jest praktyczne stosowanie wyłączenia na szczeblu krajowym. Oczywiście nie 
można zaakceptować, aby wyłączenie było wykorzystywane jako środek obejścia ochrony 
pracowników zatrudnianych na czas określony na podstawie umów, które nie są umowami o 
staż. Jednakże praktyczne stosowanie przepisów krajowych jest kwestią, którą powinny 
zajmować się przede wszystkim właściwe władze krajowe oraz sądy, w oparciu o ocenę 
faktów i okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Komisja miałaby powód do
interwencji jedynie w przypadku ogólnej niewłaściwej praktyki administracyjnej w tym 
zakresie. Informacje, które Komisja uzyskała na podstawie niniejszej petycji oraz innych 
źródeł, nie pozwalają jej na przypuszczenie, że istnieje ogólna nieprawidłowa praktyka
administracyjna.

Wreszcie, odnośnie do ostatniego punktu skarg, Komisja nie posiada żadnych wyraźnych 
wskazówek dostarczonych bądź przez niniejszą petycję, bądź przez jakikolwiek inny środek, 
aby przyjęcie dekretu 164/2004 obniżyło ogólny poziom ochrony gwarantowany
pracownikom, w rozumieniu klauzuli 8 ust. 3 porozumienia ramowego załączonego do 
dyrektywy. Składające petycję nie wyszczególniły żadnych konkretnych okoliczności na 
poparcie swoich argumentów, a zatem niemożliwe jest przedstawienie w odniesieniu do skarg 
jakichkolwiek dalszych uwag w tym względzie. 

IV. Wnioski

Komisja nie uważa, aby niniejsza petycja zmieniała jej ocenę transpozycji dyrektywy 
99/70/WE w Grecji i w związku z tym wnioskuje o zamknięcie niniejszej petycji.

4. Dodatkowa 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.

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 99/70/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. 
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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 99/70/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 za pośrednictwem dekretów
prezydenckich 164/2004 i 180/2004. W związku z tym wszystkie wniesione do Komisji 
petycje dotyczące transpozycji w Grecji dyrektywy 99/70/WE w sprawie pracy na czas 
określony za pośrednictwem trzech dekretów prezydenckich (81/2003 z dnia 2 kwietnia 
2003 r., 164/2004 z 19 lipca 2004 r. oraz 180/2004 z 23 sierpnia 2004 r.) zostają zamknięte. 

Dodatkowo, w odniesieniu do praktycznego stosowania i egzekwowania greckiego 
ustawodawstwa realizującego postanowienia dyrektywy 99/70/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 podałaby w wątpliwość stosowanie 
dyrektywy 99/70/WE w przypadkach, w których takie decyzje dotyczą spraw 
wchodzących w jej zakres. 

2) Istnieje również ogólniejsza kwestia odnosząca się do specjalnych przepisów dotyczących 
egzekwowania środków tymczasowych podjętych w stosunku do państwa i ogólnie sektora
publicznego, na przykład przy przekształcaniu 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. Taka analiza pozwoli Komisji na dokonanie 
oceny wykorzystywanych przez władze greckie mechanizmów, zapewniających stosowanie 
i wykonanie krajowego ustawodawstwa realizującego postanowienia dyrektywy 99/70/WE.


