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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus 0296/2004, Irini Savvidou, Kreikan kansalainen, paikallisten sopimusten 
perusteella palkattujen Verian kaupungin työntekijöiden järjestön (‘Somatio 
Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias’) ja yhden 
allekirjoittaneen puolesta, määräaikaisiin sopimuksiin sovellettavan 
rekrytointijärjestelmän oletetusta väärinkäytöstä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on kyseisen yhdistyksen puheenjohtaja, väittää, että vuoden 2002 
kunnallisvaalien seurauksena Verian kunnan viranomaiset irtisanoivat kaupungin 115 
työntekijän määräaikaiset sopimukset. Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että poliittiset syyt 
johtavat usein rekrytointiin ja irtisanomisiin ja että Kreikan viranomaiset rikkovat 
määräaikaista rekrytointia koskevaa EU:n lainsäädäntöä erityisesti työntekijöiden sosiaalisten 
perusoikeuksien suojelua koskevien määräysten osalta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. syyskuuta 2004. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. maaliskuuta 2005

Vetoomuksen esittäjä on valittanut siitä, että Verian kunnan työntekijät on irtisanottu 36 
kuukautta kestäneen katkeamattoman työjakson jälkeen, vaikka he ovat vastanneet kunnan ja 
julkisten yritysten pysyviin ja jatkuviin työntekijätarpeisiin. Vetoomuksen esittäjä kehottaa 
näin ollen Euroopan unionia ja Kreikan valtioita huolehtimaan siitä, että työsuhteita koskevat 
Euroopan yhteisön direktiivit pannaan välittömästi täytäntöön, että kyseisten työntekijöiden 
määräaikaiset sopimukset tunnustetaan toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi ja että 
kyseisille työntekijöille varmistetaan samat palkat ja työajat kuin kaupungin virkamiehille.
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Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 1tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 1999/70/EY nojalla 
jäsenvaltioiden on toteutettava toimia määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön 
ehkäisemiseksi. Ne voivat esitellä objektiivisia syitä, jotka oikeuttavat sopimusten uusimisen, 
määräaikaisten työsopimusten enimmäiskokonaiskeston tai niiden uusimisten 
enimmäismäärän.

Konsultoituaan työmarkkinaosapuolia jäsenvaltiot päättävät tarvittaessa, milloin 
määräaikaisten sopimusten katsotaan olevan ”perättäisiä” ja milloin niitä voidaan pitää 
toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina. Direktiivissä ei määrätä, että määräaikaisille 
työntekijöille on annettava toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Kreikan on siis päätettävä 
pitäisikö Verian kaupungin työntekijöiden määräaikaiset sopimukset muuttaa pysyviksi 
toimiksi vai pitäisikö sopimukset irtisanoa.

Ensimmäinen täytäntöönpanolainsäädäntö, joka tuli Kreikassa voimaan 2. huhtikuuta 2003, ei 
ollut tyydyttävä niiden toimien osalta, joiden avulla voidaan estää perättäisten määräaikaisten 
sopimusten väärinkäyttö. Kreikassa annettiin kuitenkin 19. heinäkuuta 2004 uusi asetus, joka 
muutti tilanteen julkisen sektorin osalta. Sen lisäksi, että tietyt määräaikaiset sopimukset 
muutetaan pysyviksi toimiksi, yleissääntö on, että ne määräaikaiset sopimukset, jotka ylittävät 
enimmäiskeston julistetaan mitättömiksi ja työntekijöille annetaan korvauksia. Työnantajille 
tästä taas aiheutuu seuraamuksia.

Uudessa asetuksessa annetut perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia koskevat säännöt 
näyttäisivät nyt vastaavan määräaikaista työtä koskevaa direktiiviä. Kreikan asetukset myös 
toimeenpanevat direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 4 lausekkeen, jossa todetaan, että 
määräaikaisiin työntekijöihin ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin vastaaviin 
vakituisiin työntekijöihin, ellei siihen ole asiallisia syitä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006

Määräaikaisesta työstä annettu direktiivi 1999/70/EY olisi pitänyt saattaa osaksi Kreikan 
lainsäädäntöä 10. heinäkuuta 2002 mennessä. Kreikka on tämän jälkeen ilmoittanut 
komissiolle, että direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kolmella presidentin 
asetuksella (81/2003, annettu 2. huhtikuuta 2003, 164/2004, annettu 19. heinäkuuta 2004 ja 
180/2004, annettu 23. elokuuta 2004). Tällä välin komissio on vastaanottanut useita kirjeitä ja 
valituksia ja Euroopan parlamentti useita vetoomuksia, joissa kaikissa tuodaan julki 
direktiivin saattamiseen osaksi Kreikan lainsäädäntöä liittyviä valituksia.

Tutkittuaan perusteellisesti edellä mainitut asetukset komissio ei aloita Kreikkaa vastaan 
rikkomusmenettelyä määräaikaista työtä koskevan direktiivin 1999/70/EY osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamatta jättämisen perusteella. Ennen valitusten käsittelyn päättämistä 
valitusten yksittäisille esittäjille annetaan mahdollisuus esittää näkemyksensä. 

  
1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
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5. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

Samaa asiaa käsitellään vetoomuksissa nro 930/2002, 233/2003, 336/2003, 669/2003, 
356/2004, 460/2005 ja 665/2005.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 4. heinäkuuta 2006 päätöksen asiassa C-212/04, 
Adeneler, jossa kreikkalainen tuomioistuin esitti kysymyksiä direktiivin 1999/70/EY 
tulkinnasta ja vaikutuksista presidentin asetuksen 81/2003 tiettyjen säännösten valossa. 
Tuomioistuin katsoi asetuksen tiettyjen säännösten olevan ongelmallisia. Myös komissio oli 
kiinnittänyt aiemmin huomiota näihin ongelmakohtiin ja ilmoittanut asiasta Kreikan 
viranomaisille vuonna 2004. Asetuksen 81/2003 kiistanalaisia säännöksiä on muutettu 
presidentin asetuksilla 164/2004 ja 180/2004. On myös todettava, että Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen antama päätös asiassa Adeneler vahvisti myös komission kantaa suhteessa 
useaan vetoomusvaliokunnan esittämään asiaan: direktiivin 1999/70/EY mukaisesti 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön toimia määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön 
ehkäisemiseksi, mutta direktiivissä ei edellytetä, että määräaikaiset työsopimukset on 
muutettava toistaiseksi voimassa oleviksi edellyttäen, että väärinkäyttö voidaan estää muiden 
tehokkaiden toimien avulla. 

Komissio katsoo, että tämänkaltaisia toimia on otettu käyttöön presidentin 
asetuksilla 164/2004 ja 180/2004. Siten kaikkien niiden komissiolle esitettyjen valitusten 
käsittely on päätetty, jotka koskevat määräaikaista työtä koskevan direktiivin 1999/70/EY 
saattamista osaksi Kreikan kansallista lainsäädäntöä presidentin asetuksilla 81/2003 (annettu 
2. huhtikuuta 2003), 164/2004 (annettu 19. heinäkuuta 2004) ja 180/2004 (annettu 
23. elokuuta 2004). 

Lisäksi on mainittava kaksi seikkaa direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanolainsäädännön 
soveltamisesta ja toteuttamisesta Kreikassa:   

1) Päätettyään valitusten käsittelyn komissio on saanut tietoja Kreikan viimeaikaisesta 
kehityksestä, jonka mukaisesti yleiset tuomioistuimet ovat päättäneet useissa asioissa, että 
julkisen sektorin määräaikaiset sopimukset on muutettava toistaiseksi voimassa oleviksi, 
mutta hallinto- ja tarkastusviranomaiset ovat kieltäytyneet panemasta päätöksiä täytäntöön. 
Toisaalta se, että viranomaiset ovat kieltäytyneet muuttamasta määräaikaisia 
työsopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi, ei sinänsä välttämättä merkitse, 
että Kreikan viranomaiset eivät soveltaisi direktiiviä oikein. Toisaalta taas, jos yleisten 
tuomioistuinten kantana on, että ainoa tehokas keino on määräaikaisten työsopimusten 
muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi, kieltäytyminen näiden päätösten 
täytäntöönpanosta on ongelma direktiivin 1999/70/EY soveltamisen kannalta, jos päätös on 
annettu asioissa, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. 

2) Tarkasteltavana on myös toinen yleisluontoisempi asia, joka liittyy esimerkiksi 
määräaikaisten sopimusten muuttamisen johdosta valtiota ja julkista sektoria vastaan 
esitettyjen välitoimien täytäntöönpanoa koskevaan erityiseen lainsäädäntöön. Asia koskee 
vetoomuksessa nro 455/2005 esitettyjä ongelmakohtia.

Komissio käsittelee edellä mainittuja asioita ja on pyytänyt tässä tarkoituksessa Kreikan 
viranomaisilta lisätietoja. Tarkastelun pohjalta komissio arvioi Kreikan viranomaisten 
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käyttöön ottaman järjestelmän varmistaakseen direktiivin 1999/70/EY 
täytäntöönpanolainsäädännön soveltamisen ja toteuttamisen Kreikassa. 
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