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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0598/2006, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Christos 
Chatzianastasiou, par to, ka Grieķija nepilda Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 
1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu 
laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Grieķija nepilda Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku. Viņš atsaucas šajā sakarā uz to, ka pastāv neatbilstība starp prezidenta dekrētu 
Nr. 164/2004 un Likumu Nr. 3320/2005/23-2-2005, ar kuru starpniecību iepriekšminētā 
direktīva bija jātransponē Grieķijas tiesību aktos, un uzsver, ka šo Grieķijas juridisko aktu 
normas ir pretrunā diskriminācijas aizlieguma principam, kas norādīts direktīvā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 15. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Priekšvēsture

Lūgumraksta iesniedzējs strādā administratīvu darbu Panteion universitātē Atēnās, kur 
1999. gadā viņš saņēma diplomu; viņam ir beztermiņa darba līgums kopš 2006. gada janvāra, 
bet pirms tam astoņus gadus bija līgums uz noteiktu laiku. Iepriekšējie līgumi uz noteiktu 
laiku 2006. gadā tika aizstāti ar beztermiņa līgumu saskaņā ar Prezidenta dekrēta 
Nr. 164/2004 noteikumiem.

Lūgumraksta iesniedzējs ir neapmierināts ar to, ka nostrādāto laiku pirms beztermiņa līguma 
parakstīšanas neņem vērā, aprēķinot „piemaksas par augstāko izglītību”. Konkrētāk, 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pastāvīgiem darbiniekiem ar augstskolas diplomu ir 
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tiesības uz šādām piemaksām pēc astoņu gadu darba stāža saskaņā ar Likuma Nr. 2683/1999 
70. panta 2. punktu, bet šos astoņus darba stāža gadus aprēķina tikai darbiniekiem ar 
beztermiņa līgumu vai pastāvīgiem darbiniekiem saskaņā ar 1. panta 5. punktu Likumā 
Nr. 3320/2005 par reglamentējošiem noteikumiem štata darbiniekiem valsts sektorā, kā arī 
juridiskām personām valsts sektorā plašākā nozīmē un pašvaldības iestādēm

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šie noteikumi par tiesībām uz „piemaksām par augstāko 
izglītību”, viņaprāt, pārkāpj darbinieku vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma principu 
darbavietā, kas noteikti Direktīvā 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku. 1

Komisijas piezīmes

Direktīvas 1999/70/EK pielikumā pievienotā pamatnolīguma 4. klauzulā ir noteikts 
diskriminācijas aizlieguma princips, kas attiecas uz darba nosacījumiem un skar līgumus uz 
noteiktu laiku un beztermiņa līgumus; tajā ir teikts tā:

1. Darba nosacījumi, ko piemēro noteikta laika darba ņēmējiem, neskatoties uz to, ka ar 
viņiem slēgts līgums vai darba attiecības uz noteiktu termiņu, nav mazāk izdevīgi par tiem, ko 
piemēro salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem, ja vien atšķirīgiem nosacījumiem nav 
objektīva pamata.
2. Vajadzības gadījumā piemēro pro rata temporis principu.
3. Šīs klauzulas piemērošanas kārtību pēc apspriedes ar darba devējiem un darba ņēmējiem 
nosaka dalībvalstis un/vai darba devēji un darba ņēmēji, ņemot vērā Kopienas tiesību aktus un 
valsts tiesību aktus, kolektīvos līgumus un praksi.
4. Darba stāža kritēriji attiecībā uz īpašiem darba nosacījumiem ir vienādi gan noteikta laika 
darba ņēmējiem, gan pastāvīgajiem darba ņēmējiem, ja vien atšķirīgi darba stāža kritēriji nav 
objektīvi pamatoti.

Jēdziens „salīdzināmais pastāvīgais darba ņēmējs” ir formulēts pamatnolīguma 3. klauzulas 
2. punktā, kurā noteikts, ka tas ir „darba ņēmējs, kam tajā pašā uzņēmumā ir darba attiecības 
vai darba līgums uz nenoteiktu laiku un kas nodarbināts tajā pašā vai līdzīgā profesijā, 
pienācīgi ņemot vērā kvalifikāciju/iemaņas”.

Normas, uz kurām atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, nav paziņotas, transponējot Direktīvu 
1999/70/EK. Pirms izvērtēt, vai šīs normas un sistēma, kas nosaka tiesības uz „piemaksām par 
augstāko izglītību” Grieķijas valsts sektorā, ir saderīga ar minēto direktīvu, ir jālūdz Grieķijas 
iestādēm papildinformācija un skaidrojumi par lietas apstākļiem saskaņā ar Grieķijas 
likumiem.

Secinājumi

Komisija paziņos Eiropas Parlamentam, kā tā vērtē šajā lūgumrakstā skartos jautājumus, kad 
būs saņēmusi no Grieķijas iestādēm papildinformāciju par lietas apstākļiem saskaņā ar 
Grieķijas likumiem. Komisija lūdz šīs valsts iestādes sniegt atbildi divu mēnešu laikā.

  
1 Direktīva 1999/70/EK par pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, kas noslēgts starp EAK, 
UNICE un CEEP; OV L 175 10.7.1999., 43. lpp.


