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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Tárgy: A Foteini Dermitsaki, görög állampolgár által benyújtott, 24 aláírást 
tartalmazó, 1045/2007. számú petíció Athén város kulturális szervezete 
részéről az 1999/70/EK irányelvnek való nem megfelelésről

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtói szerint a görög kormány és Athén város kulturális szervezete megsértik a 
közösségi jogot, kiváltképpen az 1999/70/EK irányelvet. A szóban forgó irányelv értelmében 
a város kulturális szervezetének azon munkatársaival, akik határozott idejű szerződéssel 
rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó nemzeti jogszabályban (a 164/2004 sz. elnöki 
határozat 11. cikkében) foglalt feltételeknek, a 3320/2007 görög törvény 1. cikkével 
összhangban 2006 júniusától határozatlan idejű szerződést kötöttek. A petíció benyújtói azt 
állítják, hogy amikor határozott idejű szerződés alapján foglalkoztatták őket, jóval kevesebbet 
kerestek, mint a határozatlan idejű szerződés alapján foglalkoztatott munkatársaik, jóllehet 
munkakörülményeik azonosak voltak. Emellett számos olyan munkatársuk, akiket szintén 
határozott idejű szerződések alapján foglalkoztattak, de szerződésüket – mivel nem feleltek 
meg a 164/2004 sz. elnöki határozat 11. cikkében megállapított feltételeknek – nem 
módosították határozatlan idejűre, továbbra is lényegesen kevesebbet keres, mint a 
határozatlan idejű szerződések alapján foglalkoztatott személyek. A petíció benyújtói szerint 
annak ténye, hogy a városi kulturális szervezet nem hajlandó mindegyikük számára egyenlő 
bérezést biztosítani, a két szóban forgó kategória közötti megkülönböztetés tilalmának 
megsértését jelenti (az 1999/70/EK irányelvbe foglalt keretmegállapodás 4. szakasza). 
Emellett a petíció benyújtói szerint javadalmazásuk kiszámításakor a város kulturális 
szervezete nem vette teljes mértékben figyelembe a határozott idejű szerződések alapján 
eltöltött szolgálati idő hosszát, és azzal érvelnek, hogy ez szintén a munkavállalók két 
kategóriája közötti megkülönböztetés tilalmának megsértését jeleni (az 1999/70/EK 
irányelvbe foglalt keretmegállapodás 4. szakasza).

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A petíciót egy jogász nyújtotta be a filharmonikus zenekar 24 zenésze nevében, akik Athén 
Város Kulturális Szervezeténél (PODA), azaz egy közintézménynél állnak alkalmazásban. A 
panaszos azt állítja, hogy a görög állam és a PODA megsértette a közösségi jogot az 
alábbiakban felsoroltak alapján: 

(a) mielőtt határozatlan idejű szerződéseket kötöttek velük, a határozott idejű 
munkaszerződések alapján foglalkoztatott 24 zenész alacsonyabb javadalmazásban részesült, 
mint a hasonló munkát végző állandó személyzet. Mindez abban a 2 évben vonatkozik a 
szerződésekre, amely az irányelv hatályba lépése és annak a görög jogba történő átültetése 
között eltelt (azaz 2002 júliusa és 2004 júliusa között), valamint feltehetőleg az azt megelőző 
időszakokra is.

(b) azok a munkatársak, akik nem feleltek meg a munkaszerződések határozatlan idejűvé 
történő átalakítását illetően a 11. cikkben foglalt feltételeknek, továbbra is határozott idejű 
szerződések alapján állnak munkaviszonyban, és változatlanul alacsonyabb javadalmazásban 
részesülnek (azaz fennáll az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakasza 
megsértésének esete).

(c) a határozott idejű munkaszerződés alapján eltöltött szolgálati idő hosszát nem vették 
figyelembe azon 24 személyzeti tag javadalmazása esetében, akik állandó munkatársakká 
váltak.

A Bizottság észrevételei

A 164/2004. sz. elnöki rendelet – amely 2004. július 19-én lépett hatályba – az a vonatkozó 
jogi aktus, amely átültette az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK1 irányelvet. A 164/2004. sz. 
elnöki rendelet Görögországban a közszférára vonatkozik.
  
A 24 zenész mindegyike korábban határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezett, 
amelyeket azután határozatlan idejű munkaszerződésekké alakítottak át a 164/2004. sz. elnöki 
rendelet 11. cikkében foglalt rendelkezések alapján, amely rendelet rendelkezett azokról az 
átmeneti intézkedésekről, amelyek a görögországi jogba történő átültetés 2002. júliusi 
határideje, valamint a közszférára vonatkozó átültetési intézkedés 2004. júliusi görögországi 
hatálybalépése közötti időszakra szóltak.  

Az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakasza előírja a tagállamok 
számára, hogy a határozott ideig tartó munkaviszonyra vonatkozóan a 
megkülönböztetésmentesség elvét alkalmazzák, és a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 

                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 175. o.
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hogy a határozott időre alkalmazott munkavállalók a foglalkoztatási feltételek tekintetében ne 
részesüljenek kedvezőtlenebb elbánásban, mint az összehasonlítható határozatlan idejű 
munkavállalók, pusztán azért, mert határozott idejű szerződéssel rendelkeznek. A legfrissebb 
joggyakorlat (a C-305/05. számú Del Cerro Alonso és a C-268/06. számú IMPACT ügyek) 
megerősítette, hogy a „foglalkoztatási feltételek” magukban foglalják a javadalmazást, az 
utóbbi pedig azt is megerősíti, hogy az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. 
szakasza közvetlen hatállyal bír, azaz arra a polgárok közvetlenül hivatkozhatnak, anélkül, 
hogy sor kerülne a nemzeti jogba történő átültetésére.

A 164/2004. sz. elnöki rendelet 4. cikke az alábbi formában ülteti át az 1999/70/EK 
irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakaszát:

A megkülönböztetésmentesség elve

(1) A foglalkoztatási feltételek tekintetében, a határozott időre alkalmazott munkavállalók nem 
részesülhetnek kedvezőtlenebb elbánásban, mint az összehasonlítható határozatlan idejű munkavállalók, 
pusztán azért, mert határozott idejű szerződéssel rendelkeznek. Csak kivételes esetekben megengedett 
az eltérő bánásmód alkalmazása, olyan objektív okok alapján, amelyek megindokolása kötelező. 

(2) A sajátos munkafeltételekkel kapcsolatos, szolgálati idő időtartama alapján történő minősítés a 
határozott időre alkalmazott munkavállalók és az állandó munkavállalók esetében azonos, kivéve, a 
szolgálati idő időtartama alapján történő eltérő minősítést objektív okok indokolják.

Az elnöki rendelet 3. cikke mind a „határozott időre alkalmazott”, mind pedig az 
„összehasonlítható határozatlan idejű” munkavállaló fogalmát meghatározza.

Az 1999/70/EK irányelv célja annak biztosítása, hogy nem alkalmaznak megkülönböztetést a 
határozott időre alkalmazott és a határozatlan idejű munkavállalókkal szemben tanúsított 
bánásmód terén (kivéve, ha azt objektív okok indokolják), valamint hogy megakadályozzák 
az egymást követő határozott idejű szerződésekkel való visszaélést. Nem rendelkezik azonban 
a határozott idejű munkavállalóként eltöltött szolgálati idő elismeréséről, amikor sor kerül a 
szerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé történő átalakítására.  

Következtetések

Figyelembe véve, hogy

 az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakaszát Görögország 
megfelelően átültette a 164/2004. sz. elnöki rendelettel; 

 az Európai Bíróság ítéletében kimondta, hogy a 4. szakasz közvetlen hatállyal bír; és
 az irányelv nem rendelkezik arról, hogy a határozott ideig tartó munkaviszony során 

eltöltött szolgálati idő beszámítható-e a határozatlan ideig tartó munkaviszonyban 
eltöltött szolgálati idő tekintetében

a petíció nem vet fel kérdéseket a 1999/70/EK irányelv megfelelő átültetésével kapcsolatban. 
Alapvetően az elégtelen átültetéssel kapcsolatos aggályokat a nemzeti illetékes hatóságok elé 
kell tárni, amelyek felelősek a nemzeti jogszabályok betartatásáért, valamint a 4. szakasz 
közvetlen alkalmazásáért és a késedelmes átültetéssel kapcsolatos kártérítésekért.
Mindazonáltal a Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a görög hatóságokkal annak 
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ellenőrzése érdekében, hogy nincs-e jelenleg olyan hatályos jogszabály vagy rendszeres 
igazgatási gyakorlat, amely eltérő bánásmódot engedélyez a határozott idejű és a határozatlan 
idejű munkavállalókkal szemben, mégpedig objektív indokok hiányában, és hogy részletesebb 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy a bérezéssel és javadalmazással kapcsolatos Del 
Cerro Alonso ügyben hozott ítéletet Görögországban figyelembe veszik-e az irányelv 
megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. december 30.

A petíció, amelyet egy ügyvéd nyújtott be a filharmonikus zenekar 24 zenésze nevében, az 
ellen emel kifogást, hogy az Athén Város Kulturális Szervezeténél (PODA), azaz egy 
közintézménynél, különféle díjazásban részesülnek a határozott és az összehasonlítható 
határozatlan ideig tartó munkaviszonyban állók.  

A petíció benyújtójának a petíció tartalmával megegyező, a Bizottságnak írt levelét a 
2007/4904. sz. jogsértési eljárásban panaszként vették nyilvántartásba. 

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 tiltja a határozott 
ideig tartó munkaviszonyban foglalkoztatottak indokolatlan hátrányos megkülönböztetését. 
Az irányelv mellékleteként szereplő keretmegállapodás 4. szakasza kimondja:

A megkülönböztetés tilalmának elve (4. szakasz)

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 és/vagy a szociális partnerek 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 Európai Bíróság a C-305/05. számú Del Cerro Alonso és a C-268/06. számú IMPACT 
ügyekben világosan kimondta, hogy a „foglalkoztatási feltételek” magukban foglalják a 
javadalmazást.
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A Bizottság álláspontja

A Bizottságnak a 2008 júniusában az Európai Parlament Petíciós Bizottsága számára 
megküldött tájékoztatásában a Bizottság azon álláspontját ismerteti, miszerint az 1999/70/EK 
irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakaszát Görögország megfelelően átültette a 
164/2004. sz. elnöki rendelettel (amely elnöki rendelet Görögországban a közszférára 
vonatkozik), és arra a következtetésre jutott, hogy a petíció nem vet fel kérdéseket az 
1999/70/EK irányelv helyes átültetésével kapcsolatban.  

A Bizottság azonban vállalta, hogy kapcsolatba lép a görög hatóságokkal annak megerősítése 
érdekében, hogy jelenleg nincs érvényben olyan jogszabály és nem alkalmaznak olyan 
állandó közigazgatási gyakorlatot, amely megengedné, hogy objektív okok híján eltérő 
bánásmódban részesüljenek a határozott idejű munkaviszonyban állók és az összehasonlítható 
határozatlan munkaviszonyban állók, valamint, hogy tisztázza, hogy a fizetés és a díjazás 
kérdését érintő Del Cerro Alonso ügyben hozott ítéletet figyelembe veszik-e Görögországban. 
A Bizottság 2008. június 23-án kelt levelében tájékoztatást kért a görög hatóságoktól arra 
vonatkozóan, hogy a határozott ideig foglalkoztatottak díjazásai és juttatásai tekintetében 
alkalmazott jelenlegi görögországi gyakorlat mennyiben tér el az összehasonlítható 
határozatlan ideig foglalkoztatottakétól.

A görög hatóságok 2008. szeptember 8-án válaszoltak, arról tájékoztatva a Bizottságot, hogy 
az állam, a közintézmények (NPDD) és a helyi hatóságok (OTA) által, határozott és 
határozatlan idejű magánjogi foglalkoztatási szerződések keretében foglalkoztatottak bérét a 
1876/1990 törvénnyel összhangban, vagy a munkavállalók és a görög gazdasági és pénzügyi 
minisztérium képviselője által aláírt kollektív munkaszerződések szerint, vagy a 3205/2003 
törvény értelmében állapítják meg, miután annak rendelkezéseit kiterjesztették az állam, az 
NPDD és OTA által magánjogi foglalkoztatási szerződések keretében foglalkoztatott 
személyzetre is, akik nem tudnak kollektív munkaszerződést aláírni, lévén, hogy nincs 
szakszervezeti képviselőjük.

A görög hatóságok ugyanezen levelükben biztosították a Bizottságot, hogy a szóban forgó 
szabályok nem tesznek különbséget a határozott idejű munkaviszonyban álló és a határozatlan 
munkaviszonyban álló tisztviselők díjazása között.

Következtetések

A fenti válasz fényében nincs arra utaló bizonyíték, hogy Görögország jelenleg ne felelne 
meg a keretmegállapodás 4. szakaszának.  

A görög közintézményeknél határozott idejű munkaviszonyban állók és az összehasonlítható 
határozatlan munkaviszonyban állók díjazásában fennálló különbség, amely indokolatlan
megkülönböztetés, a nemzeti jog helytelen alkalmazásának lehet a következménye, amelyet 
ezért a nemzeti jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok elé kell tárni.

Tekintettel arra, hogy semmi sem támasztja alá, hogy Görögország nem megfelelően ültette át 
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, a Bizottság
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2008. november 27-én úgy határozott, hogy lezárja a 2007/4904 sz. jogsértési eljárást.


