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Tárgy: Eleni Kalampoka, görög állampolgár által benyújtott 1376/2007. számú 
petíció az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi 
irányelv Görögország általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint az ODIE (Görög Lóverseny Egyesület) határozott 
időre szóló munkaszerződései tekintetében nem teljesítette a fent említett irányelv 
rendelkezéseit. A petíció benyújtója emellett rámutat arra, hogy ő és még hozzávetőleg 700 
szerződéses munkavállaló évekig határozott idejű – esetükben egy napra szóló –
munkaszerződéssel dolgozott, amely a jelenlegi szabályok értelmében lehetővé teszi a 
határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre való átminősítésére vonatkozó 
kötelezettség megkerülését. A görög ASEP hatóság (a köztisztviselők felvételéért felelős 
legfelsőbb tanács) ebben az ügyben hozott ítélete ellenére az ODIE nem változtatott a 
helyzeten. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament beavatkozását kéri, hogy a fent 
említett irányelvet haladéktalanul hajtsák végre a szóban forgó ügyben, annak érdekében, 
hogy az ODIE-nál határozott idejű munkaszerződéssel dolgozók egyenlő bánásmódban 
részesüljenek, valamint hogy biztosítsák számukra az uniós jog szerint őket megillető 
munkaszerződés-típust.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.
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A petíció benyújtója az elmúlt 23 évben részmunkaidőben (általában heti 3 napot), egy napra 
szóló munkaszerződéssel dolgozott a Görög Lóverseny Egyesületnél (ODIE), és azzal a 
kéréssel fordult munkaadójához, hogy szerződését a 164/2004 sz. elnöki rendelet 11. cikkében 
meghatározott feltételek szerint minősítsék át határozatlan idejű szerződéssé. A petíció 
benyújtója arról tájékoztat bennünket, hogy még körülbelül 700 ember van hasonló 
helyzetben. Az ODIE elutasította a kérést, így a petíció benyújtója és mások a 11. cikkel 
összhangban fellebbeztek a köztisztviselők felvételéért felelős legfelsőbb tanácshoz (ASEP). 
A petíció benyújtója tájékoztatja a Bizottságot, hogy az ASEP 2005-ben úgy határozott, hogy 
az ODIE döntése „megalapozatlan” volt, és visszautalta az esetet az ODIE
Igazgatótanácsához azzal, hogy hozzanak új, átgondolt döntést. Az ügy azonban továbbra is 
megoldatlan.

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelvet1 (továbbiakban „az Irányelv") a 
görög közszféra számára az 164/2004 elnöki rendelet (PD) ültette át. Görögország az 
Irányelvet kb. két évvel az átvételre megszabott határidő után vette át, és a 11. cikk 
tartalmazta az átmeneti rendelkezéseket azokra a határozott idejű munkaszerződéssel 
rendelkező munkavállalókra vonatkozóan, akik a 164/2004 sz. elnöki rendelet 
hatálybalépésekor vagy az azt megelőző hónapokban munkaszerződéssel rendelkeztek. Ez a 
cikk úgy rendelkezett, hogy a határozott idejű szerződéseket át lehet alakítani határozatlan 
idejűvé, amennyiben a határozott idejű szerződés keretében foglalkoztatott munkavállaló 
teljesíti az 1. bekezdésben meghatározott halmozódó követelményeket.

A görög jogszabály 5. és 6. cikke emellett átveszi az Irányelvhez csatolt keretmegállapodás 5. 
pontjában megfogalmazott követelményt, elkerülendő az egymást követő határozott idejű 
munkaszerződések jelentette visszaéléseket.

Az 5. cikk úgy rendelkezik, hogy objektív ok hiányában nem köthetők egymást követő 
szerződések ugyanazon munkaadó és munkavállaló között ugyanarra a munkára, amennyiben
nem telik el az egyes szerződések között legalább 3 hónap. Tilos továbbá háromnál több 
egymást követő szerződést kötni, ha azt objektív ok nem indokolja.

A 6. cikk rögzíti, hogy az egymást követő határozott idejű szerződések maximális időtartama 
csak különleges körülmények fennállása esetén haladhatja meg a 24 hónapot. Ilyen 
különleges eset a felsorolt példák szerint a vezetők alkalmazása, a kutatási projektek illetve a 
támogatásból vagy alapokból finanszírozott programok keretében foglalkoztatott dolgozók, 
vagy nemzetközi szervezetekkel kötött szerződésekből származó kötelezettségek teljesítésére 
felvett munkavállalók.

Az Európai Bíróság a C-212/04. sz. Adeneler ügyben megerősítette, hogy az Irányelv nem írja 
elő a határozott idejű szerződések átminősítését határozatlan idejűvé. A C-268/06. sz. Impact
ügyben a Bíróság megerősítette, hogy az Irányelvhez csatolt keretmegállapodás 5(1) pontja
(A visszaélés megakadályozására irányuló intézkedések) nem közvetlen hatályú, és arra a 
nemzeti bíróságok közvetlenül nem támaszkodhatnak. Következésképpen nincsen olyan 
közösségi jogszabályi előírás, hogy a határozott idejű munkaszerződéseket határozatlan 
                                               
1 HL L 175., 1999. október 10., 43. o.
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idejűvé kellene alakítani, sem olyan jog, amely a visszaélésekkel szemben jogszabályi 
védelemre jogosít az átültetés kitűzött határideje és a nemzeti jogszabályok hatálybalépése 
közötti időszakban.

A görög hatóságok azonban úgy döntöttek, hogy az Irányelv megkésett átültetésének
ellensúlyozására átmeneti rendelkezéseket léptetnek életbe. A petícióból nem derül ki 
világosan, hogy az ODIE továbbra is foglalkoztat-e dolgozókat egy napra szóló szerződéssel, 
amivel az Irányelvhez csatolt keretmegállapodás 5. pontját állandó megsértését valósítaná 
meg.

A Bizottság szándéka, hogy levelet ír a görög hatóságoknak, amelyben további információkat 
kér az ODIE azon eljárásával kapcsolatban, miszerint elutasítja a petíció benyújtója és további 
700 hasonló helyzetben lévő felperes kérelmét. A Bizottság továbbá kérdéseket fog feltenni az 
ODIE jelenlegi, egymást követő egynapos szerződésekkel kapcsolatos gyakorlatáról. A 
Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot, amikor a görög hatóságoktól válasz 
érkezik.


