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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 455/2005, Magdalini Tsipra, Kreikan kansalainen, P.O.E.I.D.D. -liiton 
(Kreikan yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien virkamiesten liitto) puolesta, 
koskien Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja 
työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen 
(CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun 
neuvoston direktiivin 99/70/EY noudattamatta jättämistä Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa edellä mainitun liiton puolesta, että Kreikka ei ole vielä 
täyttänyt sille edellä mainitun direktiivin mukaan kuuluvia velvoitteita ja viittaa tässä 
yhteydessä Kreikan uuteen lakiin, jonka nojalla ei ilmeisesti ole enää välttämätöntä noudattaa 
tuomioita, joiden mukaan irtisanotuilla työntekijöillä on tilapäinen oikeudellinen suoja. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia varmistamaan, että Kreikka ryhtyy 
välittömästi noudattamaan sille edellä mainitun direktiivin nojalla kuuluvia velvoitteita, jotta 
kreikkalaisiin määräaikaisiin työntekijöihin sovelletaan yhdenvertaista kohtelua ja 
sopimusehtoja, joihin heillä on oikeus unionin lainsäädännön nojalla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. syyskuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006.

Vetoomuksen esittäjä toteaa alkuperäisessä vetoomuksessaan, että määräaikaisesta työstä 
annettua direktiiviä 1999/70/EY ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä Kreikassa ja lisää, että Kreikassa hyväksyttiin lisäksi vuonna 2004 muita 
säädöksiä, joiden nojalla julkisella sektorilla ei tarvitse panna täytäntöön tuomioistuinten 
päätöksiä määräaikaisten työntekijöiden tilapäisestä oikeudellisesta suojasta. Mikäli julkisen 
sektorin ja julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden ei tarvitse noudattaa tuomioistuinten 
päätöksiä, työntekijät saattavat menettää työntekoon liittyvät perusoikeutensa. 
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Komission yksiköt ovat vasta äskettäin vastaanottaneet vetoomuksen esittäjän toimittamat 
lisätiedot, jotka koskevat näitä vuonna 2004 hyväksyttyjä yleisiä säädöksiä ja vuonna 2005 
tehtyjä oikaisuja. Asiakirjoihin sisältyvät asiaa koskevat lait N:o 3301/2004 ja N:o 3388/2005, 
Kreikan oikeusasiamiehen päätös, Kreikan asianajajaliiton lausunto, oikeustieteellinen 
artikkeli, Kreikan tilintarkastustuomioistuimen päätös, Kreikan korkeimmalle oikeudelle 
osoitettu kanne ja sen päätös sekä kaksi valitusta Strasbourgissa sijaitsevalle Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle. Kaikki asiakirjat koskevat julkisen sektorin ja 
julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden vastaisten tuomioistuinten väliaikaisten päätösten 
täytäntöönpanoa. 

Komission huomautukset

Määräaikaisesta työstä annettu direktiivi 1999/70/EY olisi pitänyt saattaa osaksi Kreikan 
kansallista lainsäädäntöä 10. heinäkuuta 2002 mennessä. Tästä lähtien Kreikka on ilmoittanut 
komissiolle, että direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä vuosina 2003 ja 2004 
hyväksytyillä presidentin säädöksillä.

Tässä vetoomuksessa keskitytään kuitenkin pääasiassa julkisen sektorin ja julkisoikeudellisten 
oikeushenkilöiden vastaisten väliaikaisten päätösten täytäntöönpanoa koskeviin Kreikan 
säädöksiin, jotka hyväksyttiin vuosina 2004 ja 2005. Ennen kuin komissio voi antaa 
huomautuksia näistä säädöksistä (joiden ei ole ilmoitettu olevan sellaista lainsäädäntöä, joilla 
direktiivi 1999/70 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaan ne näyttävät käsittelevän 
paljon tätä yleisemmin väliaikaisten päätösten täytäntöönpanoa) ja niiden yhteensopivuudesta 
yhteisön lainsäädännön, erityisesti direktiivin 1999/70/EY kanssa, on välttämätöntä tutkia 
huolellisesti vetoomuksen esittäjän toimittamat lisätiedot ja tarvittaessa myös pyytää 
selvityksiä Kreikan hallitukselta. Koska komissio on juuri vastaanottanut asiakirjat, tässä 
vaiheessa ei ole mahdollista antaa yksityiskohtaisia huomautuksia vetoomuksessa esitetyistä 
seikoista.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Vetoomuksen sisältö koskee Kreikan julkisen sektorin vastaisten tuomioistuinten väliaikaisten 
päätösten täytäntöönpanoa.  Aihe on monitahoinen ja useat komission yksiköt ovat 
osallistuneet tämän vetoomuksen tutkimiseen. Ennen lopullista arviointia komission on 
saatava lisätietoja ja selvityksiä Kreikan viranomaisilta.  

Komissio tutkii tässä yhteydessä myös äskettäin annettuja ilmoituksia siitä, että Kreikan 
tilintarkastustuomioistuin olisi kieltäytynyt panemasta täytäntöön tuomioistuinten lopullisia 
päätöksiä määräaikaisten työsopimusten muuntamisesta Kreikan julkisella sektorilla.
Komissio pyytää Kreikan viranomaisilta myös tätä koskevia lisätietoja.

Kun tutkimukset on saatettu päätökseen, komissio tekee arvion tilanteen asianmukaisuudesta 
Kreikassa, kun on kyse määräaikaista työtä koskevien tuomioistuinten päätösten 
täytäntöönpanosta yhteisön lainsäädännön, erityisesti direktiivin 1999/70/EY mukaisesti. 
Tämän perusteella komissio saattaa tarpeen mukaan päättää perustamissopimuksen asiaa 
koskevien määräysten mukaisista toimista.


