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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Christos Nikoloutsopoulos és Konstantinos Tokatlidis, görög állampolgárok 
által benyújtott, 33 aláírást tartalmazó, 0300/2007 sz. petíció az ESZSZ, az 
UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelv betartásának 
Görögország általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik a 33 társaláírót képviselő ügyvédek, azt állítják, hogy a görög 
mezőgazdasági biztosító intézet (EL.G.A.), a magánjog szerint jogi személyiséggel 
rendelkező állami tulajdonú szerv, nem teljesítette a fent említett irányelv rendelkezéseit 33 
határozott időre szóló munkaszerződéssel kapcsolatban. A petíció benyújtói azt is 
megjegyzik, hogy a szerződés tulajdonosaival elkülönülő időintervallumokra vonatkozóan 
kötöttek határozott idejű szerződéseket, ami a jelenlegi szabályok szerint lehetővé teszi, hogy 
megkerüljék a határozott idejű szerződések határozatlan idejűvé való átalakítására vonatkozó 
követelményt. Mivel az illetékes igazságszolgáltatási hatóságok még nem hoztak végső 
határozatot az ebben az összefüggésben előterjesztett ügyekben, a petíció benyújtói 
felszólítják az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be a fent említett irányelv azonnali 
végrehajtása érdekében ebben az ügyben, hogy a szóban forgó munkavállalók, akik az 
EL.G.A. vállalattal határozott idejű szerződést kötöttek, egyenlő bánásmódban részesüljenek, 
és olyan munkaszerződést kössenek felük, amelyre az EU-jogszabályok alapján jogosultak. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítás: 2007. augusztus 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.



PE400.341v01-00 2/3 CM\702211HU.doc

Külső fordítás

HU

3. A Bizottságtól 2007. december 19-én kapott válasz.

Az ügyet a Bizottság is nyilvántartásba vette panaszként.

2005-ben az ELGA (a tágabb értelemben vett közszférában működő, teljes mértékben állami 
tulajdonban levő magánjogi társaság) több alkalmazottjának el kellett hagynia munkahelyét, 
mivel határozott időre szóló szerződéseik lejártak. Az érintett alkalmazottak a polgári 
bírósághoz fordultak, azt állítva, hogy határozatlan idejű szerződésre voltak jogosultak. Jogi 
lépéseket tettek; mindannyian „szokványos” pert indítottak, és időközi jogorvoslatot kértek. 
Az egyik kerületi bíróság az ő javukra határozott, ám az alperes fellebbezett a határozat ellen. 
Az alkalmazottak sikerrel folyamodtak ideiglenes végzésért is. A végzések arra kötelezték az 
ELGA-t, hogy ideiglenesen vegye vissza az alkalmazottakat. Az ELGA nem tartotta 
tiszteletben a végzéseket, mivel a megváltozott eljárási szabályokra hivatkozott, amelyek 
megállapították, hogy az ideiglenes végzések a tágabb értelemben vett közszférára nézve nem 
hajthatók végre (a 455/2005 sz. petícióval már felhívták az EP Petíciós Bizottságának 
figyelmét arra, hogy Görögországban az időközi határozatok a tágabb értelemben vett 
közszférára nézve nem hajthatók végre). A bíróság ezenfelül időközi jogorvoslati határozatot 
hozott az alkalmazottak javára, fenntartva az ideiglenes végzéseket. Időközi határozatukról 
azonban értesíteniük kellett az Areios Pagos (Görögország polgári és büntetőügyi legfelsőbb 
bírósága) államügyészét, mivel a 3388/2005. sz. törvény 4e. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az Areios Pagos államügyésze jogosult az időközi jogorvoslatra vonatkozó 
bármely bírósági határozatot felülvizsgálni, amennyiben véleménye szerint általános érdekű 
kérdések merülnek fel, és amennyiben az alperes közigazgatási szerv, helyi kormányzati szerv 
vagy más közjogi személy, illetve a tágabb értelemben vett közszférában működő más 
magánjogi jogi személy, amelynek teljes egészében az állam a tulajdonosa. Az államügyész 
felülvizsgálatot terjesztett elő, és az ügyet az Areios Pagos plenáris ülésén vitatták meg, amely 
az időközi határozatot megsemmisítette, és azt visszautalta az eredeti bírósághoz. Az Areios 
Pagos kizárta a 164/04. sz. elnöki rendeletben megállapított egyéb módokat, amelyek a 
határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé alakítását szolgálják, mivel azokat 
alkotmányellenesnek találta.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy az időközi jogorvoslatra irányuló kereset célja az volt, 
hogy az 1999/70/EK irányelv, különösen annak 5. szakasza (a visszaélések megelőzését 
szolgáló intézkedések) alapján védelmet nyújtson a sértetteknek, valamint hogy az 
1999/70/EK irányelv szerinti jogaikat érvényesíteni kívánó alkalmazottak hatékony jogi 
védelem nélkül maradtak. Azt állítják továbbá, hogy a görög állam nem ültette át helyesen az 
1999/70/EK irányelvet, mivel az irányelv 8. szakasza 3. pontjával ellentétben csökkentette a 
2112/1920. sz. törvény által biztosított védelmet. Végezetül pedig amiatt, hogy az Areios 
Pagos államügyészének azt a tág körű jogot biztosítják, hogy bármely időközi jogorvoslatot 
előíró bírósági határozat felülvizsgálatát kérje, ha a véleménye szerint általános érdekű 
kérdések merülnek fel, illetve ha az alperes a tágabb értelemben vett közszférához tartozik, 
sérülnek a görög polgári eljárás elvei, azaz a tisztességes tárgyaláshoz való jog.

Az 1999/70/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető görög jogszabály jelenleg megfelelőnek 
tűnik. Az ebben az irányelvben megállapított szabályoknak az átmeneti időszakban – amikor 
az irányelvet még nem ültették át helyesen – végzett alkalmazásával kapcsolatos kérdések egy 
része azonban továbbra is a nemzeti bíróságok előtt folyamatban levő számos ügy, valamint 
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panaszok, petíciók és parlamenti kérdések tárgyát képezi.

A Bizottság tudomása szerint az athéni másodfokú bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította 
(1837/07. sz. határozat) a 3301/2004. sz. törvény 20. cikkét, amely bevezette, hogy a 
közigazgatási szerv, helyi kormányzati szerv vagy más közjogi személy ellen hozott időközi 
végzéseket és határozatokat nem lehet végrehajtani. Egyrészről tehát a polgári bíróságok által 
az alkalmazottak ideiglenes visszavételéről hozott időközi határozatokat végre lehet hajtani a 
közigazgatási szervekkel szemben. Másrészről az állami tanács (a görög legfelsőbb 
közigazgatási bíróság) korábban úgy vélte, hogy a 164/2004. sz. elnöki rendelet 11. cikkének 
alkalmazásából eredő viták megoldására illetékes bíróságok a közigazgatási, nem pedig a 
polgári bíróságok, mivel ezek a rendelkezések közjogi szabályokat állapítanak meg, amelyek 
végrehajtása az ASEP, egy független közigazgatási hatóság hatásköre. Következésképpen az 
ASEP határozatai, amelyeket a 164/2004. sz. elnöki rendelet 11. cikkében szereplő 
rendelkezéseket alkalmazva hoznak, végrehajtható közigazgatási határozatok, és 
hatálytalanító módosításokhoz vezetnek, amelyeket az állami tanács és a közigazgatási 
bíróságok vizsgálnak meg.

A Bizottság tovább vizsgálja a fent említett kérdéseket, és e célból további tájékoztatást és 
magyarázatot kíván kérni a görög hatóságoktól. A Bizottság figyelembe fogja venni a petíció 
benyújtói által az Areios Pagos államügyészének jogai tekintetében felvetett kérdéseket. A 
vizsgálat lehetővé fogja tenni a Bizottság számára, hogy értékelje a görög hatóságok által az 
1999/70/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályok alkalmazásának és végrehajtásának 
biztosítása érdekében bevezetett rendszert.

Ami azt a kérdést illeti, hogy elmulasztotta-e a görög állam az 1999/70/EK irányelvet 
helyesen átültetni, és csökkentette-e az említett irányelv 8. szakaszának 3. pontja által 
biztosított védelmet, a Bizottság rá kíván mutatni, hogy a jelenleg rendelkezésére álló 
információ alapján nem nyert megállapítást, hogy a megállapodás terén a munkavállalóknak 
biztosított védelem általános szintje csökkent volna.


