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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Dimitrios Papadinas, görög állampolgár által benyújtott 0356/2004. számú petíció 
a határozott időre szóló munkaszerződésekkel való állítólagos visszaélésekről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a veriai önkormányzat a 2002-es önkormányzati választások 
után elbocsátott 115, határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező önkormányzati dolgozót, 
köztük a petíció benyújtóját. Előadja, hogy gyakran van szó politikai felvételekről és 
elbocsátásokról, és hogy a görög hatóságok törvénytelen módon megszegik az EU határozott 
időre szóló alkalmazással kapcsolatos jogszabályait és nem utolsósorban e jogszabályok azon 
rendelkezéseit, amelyek a munkavállalók alapvető szociális jogainak védelmével 
kapcsolatosak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. október 19. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. március 17.

A petíció benyújtója panaszt emelt amiatt, hogy a veriai önkormányzat a 2002-es 
önkormányzati választások után elbocsátott 115, határozott idejű munkaszerződéssel 
rendelkező járási dolgozót, köztük a petíció benyújtóját annak ellenére, hogy folyamatos 
munkájukra az önkormányzatnak továbbra is szüksége lenne. Az állásokat jelenleg is mint 
üresen állókat, hirdetik az álláshirdetések között.

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 99/70/EK irányelv szerint a tagállamoknak a határozott idejű 
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munkaszerződésekkel történő visszaélések megakadályozása érdekében a következő 
intézkedések közül egyet vagy többet be kell vezetniük:

1) az ilyen szerződések vagy munkaviszonyok megújítását alátámasztó objektív okok;
2) az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések vagy munkaviszonyok 

maximális teljes időtartama;
3) az ilyen szerződések vagy jogviszonyok megújításának száma.

A tagállamok maguk határozzák meg, mit tekintenek „egymást követő” munkaszerződésnek, 
és – megfelelő esetben – azt, hogy milyen feltételek mellett kell a határozott idejű 
munkaszerződéseket határozatlan időre szólónak minősíteni. Az irányelv nem rendeli el a 
határozott idejű szerződések átalakítását nyílt végű munkaszerződésekké. Csak annyit ír elő, 
hogy a tagállamoknak olyan hatékony intézkedéseket kell meghozniuk, amelyek 
megakadályozzák az egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződésekből eredő 
visszaéléseket.

Az irányelv nem biztosítja a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók 
számára azt a jogot, hogy határozatlan időre szóló szerződéseket kössenek velük, és a 
munkaerő-felvételre és elbocsátásra vonatkozó szabályokat sem tartalmaz.

A végrehajtást célzó első görögországi jogszabály, amely 2003. április 2-án lépett hatályba, az 
egymást követő határozott idejű munkaszerződésekkel történő visszaélések 
megakadályozására irányuló intézkedések tekintetében nem volt kielégítő. Mindazonáltal 
Görögország egy új rendeletet bocsátott ki 2004. július 19-én, amely megváltoztatja a 
helyzetet a közszférában. Egyes határozott időtartamú munkaszerződések határozatlan 
időtartamú állásokká való átalakításától eltekintve az általános szabály az, hogy a maximális 
időtartamot meghaladó határozott időtartamú munkaszerződések semmissé válnak, és a 
dolgozók részére kártérítést kell fizetni, a munkáltatókat pedig szankciók sújtják.

Az állami szektorra érvényes új rendelet rendelkezései, ennek megfelelően, úgy tűnik, hogy 
összhangban vannak az irányelvvel.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. március 28.

A határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelvet Görögországnak 2002.
július 10-ig kellett volna átültetnie nemzeti jogába. Görögország azóta értesítette a 
Bizottságot, hogy az irányelvet három elnöki rendelet, a 2003. április 2-i 81/2003, a 2004.
július 19-i 164/2004 és a 2004. augusztus 23-i 180/2004 rendeletek segítségével átültették a 
nemzeti jogba. Ezen kívül a Bizottsághoz több levél és panasz, az Európai Parlamenthez 
pedig számos petíció érkezett, amelyek mindegyike különböző panaszokat fogalmaz meg az 
irányelv görögországi átültetésével kapcsolatban.

A fent említett elnöki rendeletek alapos elemzése után a Bizottság nem tervezi jogsértési 
eljárás kezdeményezését Görögországgal szemben az 1999/70/EK irányelv átültetésének 
elmulasztása miatt. Meg kell említeni, hogy az egyes panaszok lezárása előtt a panaszosok 
lehetőséget kapnak véleményük benyújtására.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. február 28.
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A 930/2002. számú, a 233/2003. számú, a 336/2003. számú, a 669/2003. számú, a 296/2004.
számú, a 356/2004. számú, a 460/2005. számú és a 665/2005. számú petíciót is érinti.

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 egyes rendelkezései fényében. A 
Bíróság megállapította, hogy a rendelet néhány rendelkezésével voltak problémák. E 
problémákat egy korábbi szakaszban a Bizottság is észlelte, és ennek megfelelően 2004-ben 
értesítette a görög hatóságokat. A 81/2003. számú rendeletben található ellentmondásos 
rendelkezéseket a 164/2004. számú és a 180/2004. számú elnöki rendeletekkel módosították.
Hozzá kell tenni, hogy az Európai Bíróság az Adeneler-határozatban megerősítette a 
Bizottságnak a Petíciós Bizottság előtt több alkalommal előadott azon álláspontját is, amely 
szerint az 1999/70/EK irányelv előírja, hogy a tagállamok vezessenek be intézkedéseket az 
egymást követő szerződésekből fakadó visszaélések megelőzésére, azt azonban nem írja elő, 
hogy a határozott idejű szerződéseket határozatlan időre szóló szerződésekké kellene 
átalakítani, amíg vannak más hatásos intézkedések a visszaélés megelőzésére.

A Bizottság úgy véli, hogy a 164/2004. számú és a 180/2004. számú rendeletek ilyen 
intézkedéseket vezettek be. Ezért 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 a Bizottsághoz benyújtott minden vonatkozó panasz lezártnak tekintendő.

Emellett a következő két elemet kell megemlíteni az 1999/70/EK irányelvet átültető görög 
jogszabályok alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban.

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 e döntések végrehajtását. Egyrészt, önmagában az a 
tény, 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 
idejű szerződések határozatlan idejű szerződésekké történő átalakítása, akkor e döntések 
végrehajtásának megtagadása az 1999/70/EK irányelv alkalmazását érintő kérdéseket vet 
fel, amennyiben a döntések ezen irányelv hatálya alá tartozó esetekre vonatkoznak.

Felmerül az az általánosabb kérdés is, amely például a határozott idejű 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 tovább 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 
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1999/70/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályok alkalmazását és végrehajtását.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. február 12.

A határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelvet Görögországnak 2002. 
július 10-ig kellett volna átültetnie nemzeti jogába. Görögország azóta értesítette a 
Bizottságot, hogy az irányelvet a 81/2003., a 164/2004. és a 180/2004. számú elnöki 
rendeletek segítségével átültették a nemzeti jogba. Az irányelv átültetésére alkalmazott 
nemzeti eszközök értékelését követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a görög 
gyakorlat összhangban áll a közösségi joggal.  Az elnöki rendeletek lefedik az irányelv 
elemeit, az egymást követő határozott idejű szerződésekkel való visszaélések 
megakadályozását célzó intézkedések bevezetésére vonatkozó követelményt beleértve. 

Az irányelv nem követeli meg a határozott idejű szerződések határozatlan idejűvé alakítását, 
amíg más intézkedések is léteznek a visszaélések megakadályozására. Az Európai Bíróság C-
212/04. számú, Adeneler-ügyben hozott 2006. július 4-i ítélete megerősítette, amit a Bizottság 
már többször is ismertetett a Petíciós Bizottsággal: az 1999/70/EK irányelv előírja ugyan, 
hogy a tagállamok intézkedéseket hozzanak az egymást követő szerződésekkel való 
visszaélések megakadályozására, de nem követeli meg, hogy a határozott idejű szerződéseket 
határozatlan idejűvé alakítsák, ha léteznek egyéb hatékony intézkedések a visszaélések 
megakadályozására.

A szélesebb közszférával foglalkozó 164/2004. számú elnöki rendelet kizárólag bizonyos 
feltételek mellett, átmeneti szabályozás értelmében teszi lehetővé a határozott idejű 
szerződések átalakítását, azonban a visszaélések megakadályozására további rendelkezéseket 
vezet be, például a határozott idejű szerződések számának és időtartamának korlátozását. 

A 164/2004. számú elnöki rendelet 11. cikke lehetővé tette a szerződések határozatlan idejűvé 
alakítását egy átmeneti időszakban.

Az irányelv átültetésének határideje és az átültetést biztosító nemzeti eszközök elfogadása 
közötti időszakban benyújtott esetleges egyéni panaszokkal a nemzeti bíróságoknak kell 
foglalkozniuk. 

Következtetések

A görög rendeletek Bizottság általi alapos elemzését követően nem tervezik jogsértési eljárás 
indítását Görögország ellen a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 1999/70/EK 
irányelv átültetésének elmulasztása miatt.  A nemzeti jogszabályok végrehajtása a tagállami 
bíróságok hatáskörébe tartozik.

A petíció benyújtóját levélben tájékoztatták arról, hogy a Bizottság nem indít jogsértési 
eljárást Görögország ellen. A 2004/4294. számú panaszt lezárták. 


