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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1468/2007, którą złożył Fotini Dermitzaki (Grecja), z 34 podpisami, 
w sprawie nieprzestrzegania przez Grecję dyrektywy Rady 1999/70/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, będąca prawnikiem reprezentującym 34 sygnatariuszy petycji, zaznacza, 
że państwo greckie i lokalne władze w miejscowości Kropia Attikis naruszyły przepisy 
dyrektywy, o której mowa powyżej, w związku z 34 umowami o pracę na czas określony.
Składający petycję zwracają również uwagę na fakt, że osoby zatrudnione na mocy umów 
o pracę na czas określony realizowały je z przerwami, co zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umożliwia uniknięcie przekształcenia ich w umowy na czas nieokreślony. 
W związku z tym, że właściwe sądy krajowe wydały orzeczenie w odniesieniu do 
nierozstrzygniętego procesu uwzględniając odpowiednie okoliczności, których władze 
lokalne w miejscowości Kropia Attikis wciąż nie uznały, składający petycję zwracają się do 
Parlamentu Europejskiego o interwencję w odniesieniu do bezzwłocznego wdrożenia 
wspomnianej powyżej dyrektywy w związku z przedmiotową sprawą, aby poszkodowani 
pracownicy zatrudnieni na czas określony przez lokalne władze administracyjne 
w miejscowości Kropia Attikis mieli zagwarantowane równe traktowanie oraz taki rodzaj 
umów, jaki jest wymagany zgodnie z prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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



PE414.077 2/4 CM\745812PL.doc

PL

Składająca petycję jest prawnikiem reprezentującym 34 osoby, które podpisały petycję i które 
były lub są zatrudnione na mocy umów o pracę na czas określony przez władze 
w miejscowości Kropia. Skarży się ona, że władze w miejscowości Kropia nie przestrzegają 
przepisów decyzji 1718/2006 sądu pierwszej instancji w Atenach (sąd cywilny), wydanej 
w składzie jednoosobowym, który w oparciu o ustawę 2112/1920 orzekł, że wnioskujący byli 
ofiarami nadużyć klauzuli 5 porozumienia ramowego i nakazał, aby zapewniono im ochronę 
w świetle dyrektywy 1999/70 i art. 8 ust. 3 ustawy 2112/1920, która jest zdaniem składającej 
petycję równoważnym rozwiązaniem prawnym w prawie greckim, w rozumieniu klauzuli 
5 porozumienia ramowego.

Składająca petycję nadal twierdzi, że władze w miejscowości Kropia nie wykonały 
wspomnianego wyżej wyroku sądu, za namową Republiki Greckiej (zwłaszcza Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych), która podziela opinię Trybunału Obrachunkowego (i wydała okólniki 
w tym celu skierowane do władz lokalnych), że sądy cywilne nie były kompetentne do 
rozpatrzenia sprawy dotyczącej art. 11 dekretu prezydenckiego 164/2004, gdyż kwestia ta 
leży w zakresie kompetencji sądów administracyjnych i w konsekwencji zaniechała 
dostosowania się do decyzji sądów cywilnych odnoszących się do wypowiedzenia umów 
zawartych na czas określony lub przekształcenia ich na umowy zawarte na czas nieokreślony.

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu
natychmiastowego wdrożenia dyrektywy 1999/70/WE dotyczącej pracy na czas określony, 
tak aby mogły być wykonywane prawa, które mają być przyznane przez prawo wspólnotowe 
i dyrektywę 1999/70/WE, w oparciu o które grecki sąd cywilny orzekł, że umowy 
34 pracowników zatrudnionych na mocy umów zawartych na czas określony w miejscowości 
Kropia powinny być przekształcone w umowy zawarte na czas nieokreślony. 

Poprzez dostarczenie w dniu 18 kwietnia 2008 r. dodatkowych informacji powiadomiono 
Komisję Petycji o tym, że trzyosobowa Rada greckiego Sądu Najwyższego orzekła, że władze 
w miejscowości Kropia niesłusznie odroczyły wykonanie nieodwołalnej decyzji 1718/2006
i zażądała jej wdrożenia w terminie dwóch miesięcy. 

Na mocy wymogów zawartych w klauzuli 5 dyrektywy Rady 1999/70/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) państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia jednego lub więcej 
środków zmierzających do zapobiegania nadużyciom w postaci zawierania kolejnych umów 
na czas określony. Władze greckie transponowały ten wymóg w odniesieniu do sektora 
publicznego na mocy dekretu prezydenckiego 164/2004, w którym ograniczono liczbę 
kolejnych umów pomiędzy tymi samymi stronami w odniesieniu do tej samej pracy do trzech 
lub całkowitego czasu ich trwania do 24 miesięcy, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności. 
Dyrektywa nie zawiera żadnych przepisów dotyczących celów, w jakich można zawierać 
umowy na czas określony.

Z uwagi na to, że dekret prezydencki 164/2004 wszedł w życie po terminie transpozycji 
w Grecji, w art. 11 wprowadzono przepis dotyczący rozwiązań tymczasowych, na mocy 
którego umowy z osobami zatrudnionymi na czas określony mogą być przekształcone 
w umowy zawarte na czas nieokreślony, jeśli spełnią one określone kryteria.
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Ponadto w czasie przyjęcia dyrektywy w Grecji obowiązywała już ustawa 2112/1920 
w sprawie obowiązkowego zgłoszenia wypowiedzenia umów o prace zawieranych w sektorze 
prywatnym, w której określono okres zawiadomienia wymagany do wypowiedzenia przez 
pracodawcę umów zawartych na czas nieokreślony, w zależności od stażu zatrudnienia. 
W art. 8 ust. 3 przedmiotowej ustawy rozszerzono przepisy dotyczące wypowiedzenia na 
pracowników zatrudnionych na mocy umów zawartych na czas określony w przypadku, gdy 
charakter umowy został „ustalony celowo, aby obejść przepisy przedmiotowej ustawy
w zakresie obowiązkowego zgłoszenia wypowiedzenia umów o pracę”.

Wykładnia relacji pomiędzy art. 8 ust. 3 ustawy 2112/190 a klauzulą 5 dyrektywy 
1999/70/WE została przekazana przez sąd pierwszej instancji w Rethymnon do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawach 
C-378-380/07.

Artykuł 8 ust. 3 ustawy 2112/1920 znajduje zastosowanie wyłącznie do umów zawartych na 
czas określony, „jeśli czas ich trwania nie jest uzasadniony charakterem umowy, ale został on
ustalony celowo, aby obejść przepisy przedmiotowej ustawy [2112/1920] w zakresie 
obowiązkowego zgłoszenia wypowiedzenia umów o pracę”. 

Dyrektywa nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących celów, w jakich można zawierać 
umowy na czas określony, a zatem nie jest wymagane, aby środki dotyczące umów zawartych 
na czas określony spełniały określone i stałe potrzeby pracodawcy, ani nie przewiduje 
środków dotyczących pojedynczych umów zawieranych na czas określony, ani nie 
uwzględnia faktu, czy czas trwania umowy jest uzasadniony. Ponadto Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości w swym wyroku w sprawie C-121/04 Adeneler (pkt 91 i nast.) potwierdził, 
że dyrektywa nie zawiera żadnego wymogu dotyczącego przekształcenia umów zawartych na 
czas określony w umowy zawarte na czas nieokreślony.

Klauzula 5 porozumienia ramowego wymaga wprowadzenia środków zapobiegających 
zawieraniu kolejnych umów na czas określony, niezależnie od powodu, dla którego zostały 
zawarte, od tego, czy spełniają określone stałe potrzeby pracodawcy lub potrzeby 
krótkoterminowe, na przykład w celu pokrycia sezonowego większego obciążenia pracą lub 
zastąpienia pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich. Przepis ten został 
transponowany do ustawodawstwa greckiego na mocy art. 5 dekretu prezydenckiego 
164/2004.

Komisja jest zdania, że przepisy obowiązującego wcześniej art. 8 ust. 3 ustawy 2112/1920 nie 
są kwestią prawa wspólnotowego. Nie wprowadzają one w życie wymogu zawartego
w klauzuli 5 porozumienia ramowego dotyczącego środków mających na celu zapobieżenie 
zawieraniu kolejnych umów na czas określony. Wynika to z faktu, że ustawa 2112/1920 
posiada zakres zarówno szerszy niż wymaga tego klauzula 5 porozumienia ramowego
(ponieważ art. 8 ust. 3 znajduje zastosowanie nawet do pojedynczych umów zawartych na 
czas określony, niezależnie od czasu ich trwania), jak i węższy niż tego wymaga klauzula 5 
(ponieważ art. 8 ust. 3 nie chroni kolejnych umów zawieranych na czas określony ani umów, 
których czas trwania jest uzasadniony charakterem pracy lub umowy).

Ponieważ wymogi zawarte w dyrektywie 1999/70 są transponowane przez dekret 
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prezydencki, a przepisy ustawy 2112/1920 nie wprowadzają w życie wymogu zawartego 
w dyrektywie 1999/70/WE, ale w rzeczywistości obejmują sytuacje znajdujące się poza 
zakresem wymogów zawartych w dyrektywie i wykraczają poza wymogi zawarte w klauzuli 
5 porozumienia ramowego, Komisja uważa, że kwestia ta wykracza poza zakres prawa 
wspólnotowego, które nie zawiera żadnych przepisów dotyczących ochrony pojedynczych 
umów zawartych na czas określony ani nie uwzględnia celu, dla którego umowy zostały 
zawarte. Wejście w życie greckiej umowy 2112/1920 i kwestia właściwości sądowej wchodzą 
zatem wyłącznie w zakres kompetencji greckich władz krajowych. Komisja nie ma zatem 
żadnych uprawnień w tych sprawach, ponieważ w prawie wspólnotowym nie istnieje wymóg 
dotyczący takich przepisów, a zatem znajdują się one poza zakresem obowiązywania dorobku 
wspólnotowego.


