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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Christos Chatzianastasiou, görög állampolgár által benyújtott, 0598/2006, számú
petíció az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 
kötött keretmegállapodásról szóló 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv 
görögországi végrehajtásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy Görögországban nem hajtották végre az ESZSZ, az 
UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról 
szóló 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvet. Ennek kapcsán utal az említett 
irányelvnek a görög jogba való átültetését célzó 164/2004. sz. elnöki rendelet és a 
3320/2005/23-2-2005. sz. törvény ellentmondásaira, és hangsúlyozza, hogy e görög jogi 
aktusok rendelkezései ellentétesek az irányelvben említett diszkriminációmentesség elvével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. december 15-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz

Háttér

A petíció benyújtója 2006 januárjától határozatlan idejű munkaviszonyban hivatali 
alkalmazottként dolgozik az athéni Panteion Egyetemen, előtte nyolc éven át határozott idejű 
szerződésekkel dolgozott, és 1999-ben szerzett diplomát. 2006-ban a 164/2004. számú elnöki 
rendelet értelmében a korábbi határozott idejű szerződéseket egy határozatlan idejű szerződés 
váltotta fel.

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy a határozatlan idejű szerződés előtti szolgálat a 
„diplomásoknak szóló juttatások” kiszámításakor nem számít bele a szolgálati időbe. 
Pontosabban a petíció benyújtója azt állítja, hogy a diplomával rendelkező állandó 
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alkalmazottak nyolc év szolgálati idő után a 2683/1999. számú törvény 70. cikkének (2) 
bekezdése alapján jogosultak ezen juttatásokra, de az állami szektorban dolgozó 
alkalmazottakkal, a szélesebb állami szektorban tevékenykedő jogi személyekkel és a helyi 
önkormányzatokkal kapcsolatos ügyek szabályozásáról szóló 3320/2005. számú törvény 1. 
cikkének (5) bekezdése alapján a nyolc szolgálatban töltött évet csak a határozatlan idejű vagy 
állandó munkaviszonyban végzett szolgálat alapján számolják.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy véleménye szerint ezek a „diplomásoknak szóló
juttatásokra” való jogosultságot érintő szabályok megsértik a munkavállalók közötti 
munkahelyi egyenlőségnek és megkülönböztetésmentességnek a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelvben1 megállapított elvét.

A Bizottság megjegyzései

Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakasza megállapítja a
határozott és a határozatlan idejű szerződéssel dolgozó alkalmazottak közötti 
megkülönböztetés tilalmának elvét a foglalkoztatási feltételek szempontjából, és ennek
szövege a következő:

1. A foglalkoztatási feltételek szempontjából a határozott időre foglalkoztatott munkavállalók 
nem részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a velük összehasonlítható, állandó 
munkavállalók, csupán azért, mert határozott idejű munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal 
rendelkeznek, kivéve, ha az eltérő bánásmód objektív alapon igazolható.
2. Adott esetben az időarányosság elvét (pro rata temporis) kell alkalmazni.
3. E szakasz végrehajtásra történő előkészítését a tagállamok a szociális partnerekkel 
folytatott tárgyalásokat követően az európai jog, a nemzeti jogszabályok, a kollektív 
megállapodások és a gyakorlat figyelembevételével határozzák meg.
4. A sajátos munkafeltételekkel kapcsolatos, a vállalkozásnál eltöltött idő alapján történő 
minősítés a határozott időre alkalmazott munkavállalók és az állandó munkavállalók esetében 
azonosak, kivéve, ha a vállalkozásnál eltöltött idő alapján történő eltérő minősítést objektív 
okok indokolják.

Az „összehasonlítható állandó munkavállaló” fogalmát a keretmegállapodás 3. szakaszának 2. 
pontja határozza meg, amely kifejezetten arra vonatkozik, aki „határozatlan időre szóló 
munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló, aki ugyanannál a 
vállalkozásnál dolgozik, és akit ugyanolyan vagy hasonló munkára/tevékenységre 
alkalmaztak, kellő figyelmet szentelve a szakmai/gyakorlati ismereteknek”.

A petíció benyújtója által említett szabályokról az 1999/70/EK irányelvvel összefüggésben 
még nem tettek értesítést. Ezen szabályoknak és a görög állami szférában a „diplomásoknak 
szóló juttatásokra” való jogosultság feltételrendszerének az említett irányelvvel való 
összeegyeztethetőségének értékelése előtt fel kell kérni a görög hatóságokat, hogy további 
információt és felvilágosítást nyújtsanak a görögországi jogi helyzetről.

  
1 Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv, HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
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Következtetések

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a petíció által feltett kérdések 
értékeléséről, ha a nemzeti hatóságoktól megkapja a görögországi jogi helyzetre vonatkozó 
további információkat. A Bizottság felkérte a nemzeti hatóságokat, hogy két hónapon belül 
válaszoljanak.
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