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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0598/2006 złożona przez Christosa Chatzianastasioua (Grecja), w sprawie 
niewdrożenia w Grecji dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., 
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

Składający petycję twierdzi, że w Grecji nie wdrożono dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 
28 czerwca 1999 r., dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, 
zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP. W związku z tym informuje o rozbieżnościach 
pomiędzy dekretem prezydenckim nr 164/2004 a ustawą nr 3320/2005/23-2-2005, na mocy 
których wspomniana wyżej dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa greckiego, 
i podkreśla, że przepisy tych greckich aktów prawnych są sprzeczne z zasadą 
niedyskryminacji, o której mowa w dyrektywie

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 grudnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2006 r.

Kontekst

Składający petycję jest zatrudniony jako pracownik administracyjny na Uniwersytecie 
Panteion w Atenach na podstawie umowy na czas nieokreślony od stycznia 2006 r. Wcześniej 
pracował na podstawie umów na czas określony przez osiem lat, a od roku 1999 posiada tytuł 
naukowy. W 2006 r. wcześniejsze umowy na czas określony zostały przekształcone w umowę 
na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami dekretu prezydenckiego nr 164/2004.
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Składający petycję twierdzi, że praca w okresie poprzedzającym podpisanie umowy na czas 
nieokreślony nie jest wliczana do stażu pracy wpływającego na wysokość „dodatku dla 
absolwenta”. Mówiąc dokładniej, składający petycję twierdzi, że zgodnie z art. 70 ust. 2 
ustawy nr 2683/1999 etatowi pracownicy są uprawnieni do korzystania ze wspomnianego 
dodatku po przepracowaniu ośmiu lat z tytułem naukowym, lecz zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy
nr 3320/2005 dotyczącej uregulowania spraw pracowników sektora publicznego i osób 
prawnych w szerszym sektorze publicznym oraz pracowników lokalnych władz rządowych, 
do ośmioletniego okresu pracy wlicza się wyłącznie długość zatrudnienia na podstawie 
umowy na czas nieokreślony lub na stałe.

Składający petycję twierdzi, że wspomniane przepisy dotyczące uprawnienia do pobierania 
„dodatku dla absolwenta” łamią zasadę równości i niedyskryminacji pracowników w miejscu
pracy ustanowioną w dyrektywie 1999/70/WE w sprawie pracy na czas określony.1

Uwagi Komisji Europejskiej

Klauzula 4 porozumienia ramowego załączona do dyrektywy 1999/70/WE ustanawia zasadę 
równego traktowania pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony pod 
względem warunków zatrudnienia i brzmi następująco:

1. Jeżeli chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie będą 
traktowani w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na czas 
nieokreślony, jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba że zróżnicowane
traktowanie uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.
2. O ile jest to właściwe, zastosowanie ma zasada pro rata temporis.
3. Warunki stosowania niniejszej klauzuli określone zostaną przez państwa członkowskie, po 
konsultacji z partnerami społecznymi, i/lub przez partnerów społecznych, z uwzględnieniem 
regulacji wspólnotowych oraz ustawodawstwa krajowego, układów zbiorowych i praktyki.
4. Kryteria w zakresie długości okresu zatrudnienia, dotyczące szczególnych warunków 
zatrudnienia, będą takie same w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas 
określony, jak w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, chyba że 
zróżnicowanie kryteriów w zakresie długości okresu zatrudnienia uzasadnione jest powodami 
o charakterze obiektywnym.

Pojęcie „porównywalny pracownik zatrudniony na czas nieokreślony” zostało zdefiniowane 
w klauzuli 3 ust. 2 porozumienia ramowego, który określa go jako „pracownika, który zawarł 
umowę o pracę lub stosunek pracy na czas nieokreślony w tym samym zakładzie i mającego 
pracę/zawód taki sam lub podobny, uwzględniając kwalifikacje/umiejętności”.

Przepisy, na które powołuje się składający petycję, nie zostały odnotowane w kontekście
dyrektywy 1999/70/WE. Przed dokonaniem oceny zgodności tych przepisów i systemu 
warunków uprawniających do pobierania „dodatku dla absolwenta” w sektorze publicznym 
w Grecji ze wspomnianą dyrektywą należy zwrócić się do greckich władz o udzielenie 
dalszych informacji i wyjaśnień dotyczących sytuacji w greckim prawie.

  
1 Dyrektywa 1999/70/WE dotycząca porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony 
zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP, Dz. U. L 175 z 10.7.1999 r., str. 43.



CM\667802PL.doc 3/3 PE 388.768v01-00

PL

Wnioski

Komisja Europejska poinformuje Parlament Europejski o swojej ocenie kwestii poruszanych 
w niniejszej petycji po otrzymaniu od władz krajowych dalszych informacji na temat sytuacji 
w greckim prawie. Komisja Europejska zwróciła się do władz krajowych o udzielenie 
odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy.
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