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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1376/2007, którą złożyła Eleni Kalampoka (Grecja), 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 ODIE (Grecka Organizacja Wyścigów Konnych) nie 
przestrzegał wyżej wspomnianej dyrektywy w związku z umowami pracy na czas określony. 
Podkreśla także, że ona i 700 innych pracowników kontraktowych pracowało przez lata na 
podstawie umów na czas określony wynoszący jeden dzień, co na mocy obowiązujących 
przepisów umożliwia uchylenie się od obowiązku przekształcenia umowy na czas określony 
w umowę na czas nieokreślony. Mimo że w tej sprawie został wydany wyrok przez grecki 
organ ASEP (Najwyższa Rada ds. Selekcji Personelu Cywilnego), ODIE nie zmieniła 
swojego stanowiska. Składająca petycję wzywa zatem Parlament Europejski do interwencji 
w celu bezzwłocznego wdrożenia w tym przypadku przedmiotowej dyrektywy, tak aby 
wspomniani pracownicy zatrudnieni w ODIE na podstawie umów na czas określony nie byli 
dyskryminowani i aby zapewniono im taki rodzaj umowy o pracę, do jakiego są uprawnieni 
na mocy prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składająca petycję przez ostatnie 23 lata pracowała dla Greckiej Organizacji Wyścigów 
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Konnych (ODIE) w niepełnym wymiarze godzin (zazwyczaj 3 dni w tygodniu) na podstawie 
umów na czas określony wynoszący jeden dzień i skierowała wniosek do swojego 
pracodawcy o przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony na 
warunkach określonych w art. 11 dekretu prezydenckiego nr 164/2004. Informuje ona, że 
ok. 700 innych osób znajduje się w podobnej sytuacji. ODIE oddalił wnioski, a składająca 
petycję wraz z pozostałymi pracownikami odwołała się do Najwyższej Rady ds. Selekcji 
Personelu Cywilnego (ASEP), zgodnie z art. 11. Składająca petycję informuje Komisję 
Petycji, że ASEP wydał orzeczenie, według którego decyzja ODIE była „bezprawna”
i skierował sprawę z powrotem do zarządu ODIE, aby tenże podjął nową, racjonalną decyzję. 
Jednak problem nie został jeszcze rozwiązany.

Dyrektywa 1999/70/WE dotycząca 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 (dalej zwana „dyrektywą”) została 
przetransponowana do greckiego sektora publicznego na mocy dekretu prezydenckiego (PD)
nr 164/2004. Grecja dokonała transpozycji dyrektywy jakieś dwa lata po terminie, a art. 11 
dotyczył przepisów przejściowych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na 
czas określony, którzy posiadali takie umowy w momencie wejścia w życie dekretu PD 
164/2004 lub w okresie do trzech miesięcy wstecz. Artykuł ten zapewniał przekształcenie 
umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony, pod warunkiem że pracownik 
spełniał wszystkie wymagania zawarte w ust. 1.

Dodatkowo art. 5 i 6 greckiego dekretu transponują wymóg zawarty w klauzuli 
5 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy, która wprowadza środki w celu 
zapobiegania nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów o pracę na czas 
określony.

Art. 5 stanowi, że kolejne umowy nie mogą być zawierane między tym samym pracodawcą 
a pracownikiem na tę samą pracę, jeśli czas między zawarciem tych umów jest krótszy niż 
3 miesiące, chyba że zostanie podany obiektywny powód. Zabrania się więcej niż 3 kolejnych 
umów, chyba że wystąpią obiektywne powody.

Art. 6 stanowi, że maksymalny okres dla kolejnych umów na czas określony może 
przekroczyć 24 miesiące jedynie w szczególnych okolicznościach – podane przykłady 
obejmują stanowiska kierownicze, pracowników najmowanych w ramach projektu 
badawczego lub programów subsydiowanych bądź finansowanych z zewnętrznych środków 
lub pracowników najmowanych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów 
z organizacjami międzynarodowymi.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-212/04 Adeneler potwierdził, że 
dyrektywa nie wprowadza wymogu przekształcania umów na czas określony w umowy na 
czas nieokreślony. W sprawie C-268/06 Impact Trybunał potwierdził, że klauzula 5 ust. 1
porozumienia ramowego (Środki zapobiegania nadużyciom) załączonego do dyrektywy nie 
ma skutku bezpośredniego, tak aby sądy krajowe mogły się na niej bezpośrednio opierać. 
Wobec tego nie istnieje żaden wymóg w prawie wspólnotowym, aby umowy na czas 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43.
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określony były przekształcane w umowy na czas nieokreślony ani też nie ma takiego prawa 
do ochrony na podstawie środków zapobiegania nadużyciom w okresie między upłynięciem 
terminu transpozycji a wejściem w życie krajowego prawodawstwa.

Jednak władze Grecji opowiedziały się za wprowadzeniem przepisów przejściowych, które 
miały zrekompensować późną transpozycję dyrektywy. Z petycji nie wynika jasno, czy ODIE 
nadal zatrudnia pracowników na podstawie umów na czas określony wynoszący jeden dzień, 
co mogłoby stanowić trwałe naruszanie klauzuli 5 porozumienia ramowego załączonego do 
dyrektywy.

Komisja ma zamiar zwrócić się na piśmie do władz Grecji celem uzyskania dalszych 
informacji na temat odmowy przez ODIE przyjęcia wniosków od składającej petycję i 700 
pozostałych wnioskujących znajdujących się w podobnej sytuacji. Dodatkowo Komisja spyta 
o obecnie stosowane praktyki przez ODIE w odniesieniu do zawierania kolejnych 
jednodniowych umów. Komisja, jak tylko dostanie odpowiedź od władz Grecji, przekaże 
aktualne informacje Komisji Petycji. 


