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RÉSZÉRE

Tárgy: Fotini Dermitzaki, görög állampolgár által benyújtott 1468/2007. számú, 
34 további aláírást tartalmazó petíció az ESZSZ, az UNICE és a CEEP 
által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelv Görögország 
általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki a 34 társaláírót képviselő ügyvéd – felhívja a figyelmet arra, hogy a 
görög állam és a Kropia Attikis-i helyi hatóságok 34 határozott idejű munkaszerződés 
tekintetében nem tartották be a fent említett irányelv rendelkezéseit. A petíció benyújtói 
emellett rámutatnak, hogy azon szerződéses alkalmazottak esetében, akik megszakításokkal 
több határozott idejű munkaszerződéssel dolgoztak már, a hatályos szabályok értelmében 
lehetőség nyílik a határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre való módosításának 
elkerülésére. Mivel a felelős nemzeti hatóságok már határozatot hoztak a folyamatban levő 
perben a megfelelő feltételekkel, amelyet Kropia Attikis helyi hatóságai ez idáig még nem 
vettek tudomásul, a petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen 
intézkedéseket a fent említett irányelv e konkrét ügyben való haladéktalan végrehajtására, 
annak érdekében, hogy az érintett munkavállalók számára – akiket a Kropia Attikis-i helyi 
közigazgatási szervezet határozott idejű munkaszerződéssel alkalmaz – biztosíthassák az 
egyenlő bánásmódot és azt a fajta munkaszerződést, amelyre az uniós jogszabályok 
értelmében igényt tartanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója ügyvéd, aki a kropiai önkormányzat által jelenleg vagy korábban 
határozott idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatott 34 társaláírót képviseli. Az ellen 
emel panaszt, hogy a kropiai önkormányzat nem tartotta be az athéni egytagú elsőfokú 
bíróság (egy polgári bíróság) 1718/2006. számú határozatát, amely a 2112/1920. sz. törvény 
alapján megállapította, hogy a felperesek a keretmegállapodás 5. szakasza értelmében 
visszaélés áldozatai voltak, és elrendelte, hogy az 1999/70/EK irányelv és a 2112/1920. sz.
törvény 8. cikkének (3) bekezdése értelmében kapjanak védelmet, ami a petíció benyújtójának 
állítása szerint a görög jogrendben a keretmegállapodás 5. szakasza értelmében egyenértékű 
jogi intézkedés.

A petíció benyújtója továbbá arról számol be, hogy a kropiai önkormányzat nem tartja be a 
fent említett bírósági ítéletet, a Görög Köztársaság (különösen a belügyminisztérium) 
ösztönzésére, amely osztja a Számvevőszék azon nézetét (és a helyi hatóságoknak ilyen 
értelmű körlevelet küldött), hogy a polgári bíróságok nem illetékesek a 164/2004. sz. elnöki 
rendelet 11. cikkének hatálya alá tartozó ügy mérlegelésére, mivel az a közigazgatási 
bíróságok hatáskörébe tartozik; ennek következtében megtiltotta a polgári bíróságok által a 
határozott időre szóló munkaszerződések megszüntetésének vagy határozatlan időre szóló 
szerződéssé alakításának kérdésével foglalkozó bírósági határozatok betartását.

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be a határozott ideig 
tartó munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelv azonnali végrehajtásával kapcsolatban, 
annak érdekében, hogy gyakorolni tudják a jelek szerint a közösségi jog és az 1999/70/EK 
irányelv által biztosított jogokat, amelyek alapján a görög polgári bíróság úgy határozott, 
hogy a határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkező 34 kropiai munkavállaló 
szerződését határozatlan idejűvé kell alakítani.

A 2008. április 18-i keltezésű kiegészítő információk arról a fejleményről tájékoztatták a 
Petíciós Bizottságot, hogy a görög legfelső bíróság háromtagú tanácsa kimondta, hogy a 
kropiai önkormányzat indokolatlanul késlekedett az 1718/2006. számú, megfellebbezhetetlen 
határozat betartásával, és elrendelte, hogy azt 2 hónapon belül hajtsák végre.

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/700/EK irányelv 5. szakaszának követelményei szerint a 
tagállamok egy vagy több intézkedést vezetnek be az egymást követő, határozott időre 
létrejött munkaszerződések alkalmazásából származó visszaélés megakadályozása érdekében. 
A görög hatóságok ezt a követelményt a közszféra tekintetében a 164/2004. sz. elnöki 
rendelet útján ültették át, amely az ugyanazon felek között ugyanarra a munkára létrejött, 
egymást követő szerződések számát legfeljebb 3-ra vagy összesen 24 hónapos időtartamúra 
korlátozta, a rendkívüli körülmények kivételével. Az irányelv nem szól arról, hogy milyen 
célokból lehet határozott időre szóló munkaszerződéseket kötni.

Mivel a 164/2004. sz. elnöki rendelet a görögországi átültetés határideje után lépett hatályba, 
a 11. cikk átmeneti rendelkezéseket írt elő, amelyek révén a határozott időre szóló 
munkaszerződés keretében foglalkoztatott munkavállalók a szerződéseiket határozatlan idejű 
szerződésekké alakíttathatták, amennyiben megfeleltek bizonyos kritériumoknak.
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Görögországban emellett az irányelv elfogadásának idején már hatályban volt a közszférabeli
foglalkoztatási szerződések megszüntetésének kötelező bejelentéséről szóló 2112/1920. sz.
törvény, amely a munkaviszony hosszától függően határoz meg felmondási időt a munkáltató 
számára a határozatlan időre szóló szerződések megszüntetése tekintetében. E törvény 8. 
cikkének (3) bekezdése a megszüntetésre vonatkozó fenti rendelkezéseket kiterjeszti a 
határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalókra, amennyiben a szerződés „a 
szerződés jellegét azzal a kifejezett céllal rögzítették, hogy a foglalkoztatási szerződések 
megszüntetésének kötelező bejelentése tekintetében szándékosan e törvényt megkerüljék”.

A 2112/190. sz. törvény 8. cikkének (3) bekezdése és az 1999/70/EK irányelv 5. szakasza 
közötti összefüggés tárgyában a C-378-380/07. ügyeket a rethimnói elsőfokú bíróság előzetes 
eljárás keretében az Európai Bírósághoz utalta.

A 2112/1920. sz. törvény 8. cikkének (3) bekezdése kizárólag a határozott időre szóló 
szerződésekre alkalmazandó, amennyiben azok „időtartamát nem a szerződés jellege 
indokolja, hanem azt a foglalkoztatási szerződések megszüntetésének kötelező bejelentése 
tekintetében szándékosan e törvény [2112/1920. sz.] megkerülése érdekében határozták meg”.

Az irányelv semmilyen korlátozást nem tartalmaz a tekintetben, hogy milyen célokból lehet 
határozott időre szóló munkaszerződéseket kötni, így nem ír elő intézkedéseket a munkáltatók 
határozott idejű és tartós szükségleteit kielégítő, határozott időre szóló szerződésekre, sem 
pedig az egyszeri, határozott időre szóló szerződésekre vonatkozóan, és nem alkot véleményt 
arról, hogy a szerződés időtartama indokolt-e. Ezenfelül az Európai Bíróság a C-121/04. 
számú, Adeneler ügyben hozott ítéletében (91. és ezt követő bekezdések) megerősítette, hogy 
az irányelv nem tartalmaz arra irányuló követelményt, hogy a határozott időre szóló 
szerződéseket határozatlan időre szóló szerződésekké alakítsák.

A keretmegállapodás 5. szakasza olyan intézkedések bevezetését írja elő, amelyek 
megakadályozzák az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések 
alkalmazásából származó visszaélés, függetlenül attól, hogy azokat milyen okból kötötték, 
illetve hogy egy munkáltató folyamatos, állandó szükségleteinek teljesítését vagy a 
munkáltató rövid távú szükségleteinek teljesítését – például az időszakosan megemelkedett 
munkamennyiség elvégzését vagy egy szülési szabadságon levő munkavállaló helyettesítését 
– szolgálják. Ezt a rendelkezést a görög jogszabályokba a 164/2004. sz. elnöki rendelet 5. 
cikke ültette át.

A Bizottság álláspontja szerint a korábban is hatályos 2112/1920. sz. törvény 8. cikke (3) 
bekezdésének rendelkezései nem tartoznak a közösségi jog tárgykörébe. Nem érvényesíti az a 
követelményt, amely az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések 
alkalmazásából származó visszaélés megakadályozására irányuló intézkedésekről szóló 
keretmegállapodás 5. szakaszában szerepel. Ennek oka, hogy a 2112/1920. sz. törvény 
alkalmazási köre egyrészről tágabb a keretmegállapodás 5. szakasza által előírtnál 
(amennyiben a 8. cikk (3) bekezdése még az egyszeri, határozott időre szóló szerződésekre is 
alkalmazandó, azok időtartamától függetlenül), másrészről pedig szűkebb annál (amennyiben 
a 8. cikk (3) bekezdése nem védi az egymást követő, határozott időre szóló szerződéseket, 
sem pedig azokat a szerződéseket, amelyek esetében azok időtartamát a munka vagy a 
szerződés jellege indokolja).
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Mivel az 1999/70/EK irányelv követelményeit a 164/2004. sz. elnöki rendelet ülteti át a 
nemzeti jogba, és a 2112/1920. sz. törvény rendelkezései nem az 1999/70/EK irányelv 
követelményeit érvényesítik, hanem lényegében az irányelv követelményein kívül eső 
helyzetekre vonatkoznak, és túllépik a keretmegállapodás 5. szakaszában foglalt
követelményeket, a Bizottság azon az állásponton van, hogy ez az ügy a közösségi jog 
hatályán kívül esik, amely nem rendelkezik az egyszeri szerződések védelméről, és arról sem 
foglal állást, hogy a szerződéseket milyen célból kötötték. Következésképpen a 2112/1920. sz. 
görög törvény betartatása és az illetékes bíróság kérdése olyan ügy, amely kizárólag 
Görögország nemzeti hatóságainak hatáskörébe tartozik. A Bizottság az ilyen ügyekben nem 
tölthet be szerepet, mivel a közösségi jog ilyen rendelkezést nem ír elő, és ezért az kívül esik a 
közösségi vívmányok körén.


