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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1376/2007, Eleni Kalampoka, Kreikan kansalainen, Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun 
neuvoston direktiivin 1999/70/EY noudattamisen laiminlyönnistä Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että ODIE-järjestö  ei ole noudattanut edellä mainittua 
direktiiviä määräaikaisten työsopimusten osalta. Hän huomauttaa myös, että hän ja noin 700 
muuta määräaikaista työntekijää ovat työskennelleet vuosia yhden päivän määräaikaisilla 
työsopimuksilla. Tämä mahdollistaa nykyisten sääntöjen puitteissa sen, että voidaan 
laiminlyödä velvollisuus muuttaa määräaikainen työsopimus vakituiseksi työsopimukseksi. 
ODIE-järjestö ei ole muuttanut kantaansa siitä huolimatta, että Kreikan valtionhallinnon 
henkilöstön ylin valintaneuvosto ASEP (Supreme Council for Civil Personnel Selection) on 
antanut asiassa tuomion. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanemiseksi tässä tapauksessa välittömästi, jotta 
varmistetaan, että kyseessä olevia ODIE-järjestön määräaikaisia työntekijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja että he saavat solmia heille yhteisön lainsäädännön mukaan kuuluvat 
työsopimukset.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt ODIE-järjestössä (Hellenic Horseracing Organisation) 
osa-aikaisesti (yleensä kolmena päivänä viikossa) yhden päivän sopimuksilla viimeiset 
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23 vuotta ja on pyytänyt työnantajaansa muuttamaan sopimuksen toistaiseksi voimassa 
olevaksi presidentin asetuksen 164/2004 11 artiklassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Hän 
kertoo, että noin 700 muuta ihmistä on vastaavassa tilanteessa.  ODIE hylkäsi hakemukset, 
jolloin vetoomuksen esittäjä ja muut vastaavassa tilanteessa olevat valittivat päätöksestä 
Kreikan valtionhallinnon henkilöstön ylimmälle valintaneuvostolle (ASEP) 11 artiklan 
säännösten mukaisesti. Vetoomuksen esittäjä ilmoitti vetoomusvaliokunnalle, että ASEP teki 
vuonna 2005 päätöksen, jonka mukaan ODIE:n päätös oli "laiton", ja palautti tapauksen 
ODIE:n johtokuntaan uuden perustellun päätöksen tekemiseksi.  Asiaa ei ole vieläkään 
ratkaistu.

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annettu direktiivi 1999/70/EY1 (jäljempänä 
"direktiivi") siirrettiin osaksi Kreikan julkisen sektorin lainsäädäntöä presidentin asetuksella 
(PD) 164/2004. Kreikka siirsi direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään noin kaksi vuotta 
määräajan jälkeen, ja 11 artikla sisälsi siirtymäsäännöksiä niille työntekijöille, jotka olivat 
määräaikaisessa työsuhteessa presidentin asetuksen 164/2004 tullessa voimaan tai kolmen sitä 
edeltäneen kuukauden aikana. Artiklan mukaan määräaikaiset työsopimukset voidaan muuttaa 
toistaiseksi voimassa oleviksi, jos määräaikainen työntekijä täyttää kohdassa 1 määritetyt 
kumulatiiviset vaatimukset.

Lisäksi Kreikan lain 5 ja 6 artikla saattaa direktiiviin liitetyn puitesopimuksen lausekkeen 
5 vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä perättäisten määräaikaisten työsuhteiden 
väärinkäytön ehkäisemiseksi.

5 artiklassa säädetään, että saman työnantajan ja työntekijän välisiä perättäisiä määräaikaisia 
työsopimuksia ei saa tehdä samaan työhön, jos sopimusten välinen aika on alle kolme 
kuukautta, ellei siihen ole perusteltua syytä.  Määräaikaisia työsopimuksia saa tehdä perättäin 
enintään kolme, ellei niiden teolle ole perusteltuja syitä.

6 artiklassa määritetään, että perättäisten määräaikaisten työsopimusten enimmäisaika saa 
ylittää 24 kuukautta vain erityistilanteissa, jotka koskevat esimerkiksi johtohenkilöitä, 
tutkimushankkeeseen tai tuettuun tai rahoitettuun ohjelmaan palkattuja työntekijöitä tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten velvoitteiden noudattamiseksi 
palkattuja työntekijöitä.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiassa C-212/04 Adeneler, että direktiivi ei sisällä 
vaatimusta määräaikaisen työsopimuksen muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi.  
Asiassa C-268/06 Impact tuomioistuin vahvisti, että direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 5 
lausekkeen 1 kohdalla (väärinkäytöksiä ehkäisevät toimenpiteet) ei ole sellaista suoraa 
vaikutusta, johon kansallisissa tuomioistuimissa voitaisiin vedota.  Näin ollen yhteisön 
oikeudessa ei ole vaatimusta siitä, että määräaikaiset työsopimukset pitäisi muuttaa 
toistaiseksi voimassa oleviksi eikä siitä, että väärinkäytöksiä ehkäisevät toimenpiteet 
suojaisivat täytäntöönpanon määräajan ja kansallisen lainsäädännön voimaantulon välisenä 
aikana.

                                               
1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
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Kreikan viranomaiset ottivat kuitenkin käyttöön siirtymäsäännökset direktiivin hitaan 
täytäntöönpanon korvaamiseksi.  Vetoomuksesta ei käy selvästi ilmi, jatkaako ODIE 
yksipäiväisten sopimusten tekemistä, mikä saattaisi rikkoa direktiiviin liitetyn 
puitesopimuksen 5 lauseketta.

Komissio aikoo toimittaa Kreikan viranomaisille kirjeen, jossa pyydetään lisätietoja siitä, 
miksi ODIE kieltäytyi hyväksymästä vetoomuksen esittäjän ja 700 muun vastaavassa 
tilanteessa olevan kantajan hakemuksen.  Lisäksi komissio kysyy, mikä on ODIE:n nykyinen 
käytäntö perättäisten yhden päivän sopimusten osalta. Komissio kertoo 
vetoomusvaliokunnalle, kun Kreikan viranomaisilta saadaan vastaus. 


