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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0598/2006, Christos Chatzianastasiou, Kreikan kansalainen, Kreikan 
kyvyttömyydestä siirtää Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan 
teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan 
keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 
28. kesäkuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Kreikan kyvyttömyydestä siirtää Euroopan ammatillisen 
yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja 
julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta 
puitesopimuksesta 28 kesäkuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä viittaa tässä yhteydessä presidentin asetuksen 
N:o 164/2004 ja lain N:o 3320/2005/23-2-2005, joilla edellä mainittu direktiivi oli tarkoitus 
siirtää osaksi Kreikan lainsäädäntöä, väliseen epäsuhtaan ja korostaa, että näiden Kreikan 
säädösten säännökset ovat ristiriidassa direktiivissä mainitun syrjimättömyyden periaatteen 
kanssa..

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. joulukuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

Tosiasiat 

Vetoomuksen esittäjä on toiminut Ateenan Panteion-yliopistossa hallintotehtävissä ensin 
määräaikaisissa työsuhteissa kahdeksan vuotta (vaikka hän suoritti korkeakoulututkinnon 
vuonna 1999) ja tammikuusta 2006 lähtien toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 
Presidentin asetuksen 164/2004 mukaisesti aiemmat määräaikaiset työsopimukset muutettiin 
vuonna 2006 toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi. 
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Vetoomuksen esittäjä valittaa, että toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta ennen hankittua 
työkokemusta ei oteta huomioon loppututkinnon suorittaneille suunnattuun etuun (graduate 
allowance) oikeuttavan virkaiän määrittämisessä. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että lain 
2683/1999 70 artiklan 2 kohdan mukaisesti vakinaisten työntekijöiden oikeus tähän etuun 
syntyy heidän työskenneltyään kahdeksan vuotta loppututkinnon suorittamisen jälkeen, mutta 
julkisen sektorin henkilöstöön, oikeushenkilöihin ja paikallisviranomaisiin liittyvissä 
ongelmatilanteissa sovellettavaa menettelyä koskevan lain 3320/2005 1 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti kahdeksaa työskentelyvuotta laskettaessa huomioon otetaan ainoastaan toistaiseksi 
voimassa olevassa tai vakituisessa työsuhteessa hankittu työkokemus.

Vetoomuksen esittäjän mielestä loppututkinnon suorittaneille suunnattua etua (graduate 
allowance) koskevat säännöt ovat määräaikaista työtä koskevan direktiivin 1999/70/EY 
mukaisen työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteen vastaisia.1  

Komission kommentit 

Direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 4 lausekkeessa säädetään määräaikaisessa 
ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa toimivien työntekijöiden työehtojen 
syrjimättömyyden periaatteesta seuraavasti: 

1. Määräaikaisiin työntekijöihin ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin 
vastaaviin vakituisiin työntekijöihin, ellei siihen ole asiallisia syitä. 

2. Silloin kun se on tarkoituksenmukaista, sovelletaan pro rata temporis -periaatetta. 

3. Jäsenvaltiot kuultuaan työmarkkinaosapuolia määrittelevät tämän lausekkeen 
soveltamistavat ottaen huomioon yhteisön lainsäädännön sekä kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimukset ja käytännön. 

4. Erityisiin työehtoihin liittyvien palvelusaikaa koskevien vaatimusten on oltava 
määräaikaisille samat kuin vakituisille työntekijöille, ellei eripituisen palvelusajan 
vaatimiselle ole asiallisia syitä.

Puitesopimuksen 3 lausekkeen 2 kohdassa määritetään käsite "vastaava vakituinen 
työntekijä", jolla "tarkoitetaan työntekijää, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tai 
työsuhde ja joka työskentelee samassa työpaikassa ja samassa tai samanlaisessa työssä tai 
tehtävässä, ottaen huomioon pätevyys ja ammattitaito".  

Sääntöjä, joihin vetoomuksen esittäjä viittaa, ei mainita direktiivissä 1999/70/EY. Ennen kuin 
komissio voi arvioida loppututkinnon suorittaneille suunnatun Kreikan julkisen sektorin edun 
(graduate allowance) yhdenmukaisuuden edellä mainitun direktiivin kanssa, Kreikan 
viranomaisilta on pyydettävä lisätietoja ja selvennyksiä asiassa sovellettavasta Kreikan 

  
1 Neuvoston direktiivi 1999/70/EY Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja 
työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta ei koske palvelusopimuksella työskenteleviä henkilöitä, 
EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
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lainsäädännöstä. 

Johtopäätökset 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille arvionsa vetoomuksessa esitetyistä kysymyksistä, 
kun se on saanut Kreikan viranomaisilta lisätietoja asiassa sovellettavasta kansallisesta 
lainsäädännöstä. Komissio on pyytänyt Kreikan viranomaisia vastaamaan kahden kuukauden 
kuluessa.  


