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Aihe: Vetoomus nro 300/2007, Christos Nikoloutsopoulos, Kreikan kansalainen, ja 
Konstantinos Tokatlidis, Kreikan kansalainen, (ja 33 allekirjoittanutta,) 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 noudattamatta jättämisestä Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät toimivat 33 allekirjoittajaa edustavina lakimiehinä. He ilmoittavat, että 
Kreikan maatalousvakuutuslaitos (EL.G.A.), joka on valtion omistama yksityisoikeuden 
nojalla oikeushenkilönä toimiva elin, ei ole noudattanut edellä mainittua direktiiviä 
33 määräaikaisen työsopimuksen osalta. Vetoomuksen esittäjät toteavat lisäksi, että 
työsopimuksen haltijoiden kanssa tehtiin määräaikaiset sopimukset, joiden uusimista edelsi 
tietty aikaväli. Tällöin työnantajan on nykyisten säännösten perusteella mahdollista välttyä 
vaatimukselta muuttaa määräaikainen sopimus vakituiseksi. Koska toimivaltaiset 
oikeusviranomaiset eivät vielä ole antaneet lopullista ratkaisua tapauksista, joista on tässä 
yhteydessä nostettu syyte, vetoomuksen esittäjät pyytävät Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan edellä mainitun direktiivin välittömäksi soveltamiseksi tässä nimenomaisessa 
tapauksessa. Näin kyseisille EL.G.A:ssa määräaikaisilla työsopimuksilla työskenteleville 
työntekijöille taattaisiin yhdenvertainen kohtelu ja myönnettäisiin sellainen työsopimus, johon 
he ovat oikeutettuja EU:n lainsäädännön perusteella.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. elokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 19. joulukuuta 2007

Tapaus on myös kirjattu komissiossa kanteluna.

Vuonna 2005 useat EL.G.A:n työntekijät joutuivat jättämään työnsä määräaikaisten 
työsopimustensa päättyessä. EL.G.A. on yksityisoikeudellinen yhtiö, joka toimii laajasti 
julkisella sektorilla ja joka on täysin julkishallinnon omistuksessa. Asianomaiset työntekijät 
antoivat asian siviilituomioistuinten käsiteltäväksi väittäen, että heillä on oikeus toistaiseksi 
voimassa oleviin työsopimuksiin. He ryhtyivät oikeudellisiin toimiin; he nostivat 
"tavanomaisen" kanteen ja tekivät välitoimihakemuksen. Eräs aluetuomioistuin ratkaisi asian 
heidän hyväkseen, mutta vastaaja haki päätökseen muutosta. Työntekijät onnistuivat myös 
saamaan väliaikaismääräyksiä. Näissä määräyksissä EL.G.A. velvoitettiin ottamaan 
työntekijät tilapäisesti takaisin töihin. EL.G.A. ei noudattanut määräyksiä, koska se vetosi 
muutettuihin menettelysääntöihin, joiden mukaan väliaikaismääräykset eivät ole 
täytäntöönpanokelpoisia laajasti ymmärretyllä julkisella sektorilla (laajasti ymmärrettyä 
julkista sektoria vastaan Kreikassa tehtyjen välipäätösten täytäntöönpanematta jättäminen on 
tuotu EP:n vetoomusvaliokunnan tietoon jo vetoomuksella nro 455/2005). Tuomioistuin teki 
myös välitoimihakemuksesta työntekijöiden hyväksi päätöksen, jossa väliaikaismääräykset 
pysytettiin voimassa. Heidän oli kuitenkin annettava välipäätös tiedoksi Areios Pagosin 
(Kreikan ylin oikeusaste siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa) syyttäjälle, koska Areios 
Pagosin syyttäjällä on säädöksen 3388/2005 4 e artiklan 4 kohdan mukaan oikeus pyytää 
tarkistusta kaikkiin välitoimia vahvistaviin tuomioistuinten päätöksiin, mikäli ne hänen 
mielestään herättävät yleistä etua koskevia kysymyksiä ja mikäli vastaajat ovat 
julkishallinnon viranomaisia, paikallishallinnon elimiä tai muita julkisoikeuden alaisia 
henkilöitä tai muita yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä, jotka toimivat laajasti 
ymmärretyllä julkisella sektorilla ja jotka ovat täysin julkishallinnon omistuksessa. Syyttäjä 
haki asiaan tarkistusta, ja asiaa käsiteltiin Areios Pagosin täysistunnossa, jossa välipäätös 
kumottiin ja palautettiin takaisin ensimmäisen tuomioistuimen käsittelyyn. Areios Pagos sulki 
pois muut kuin presidentin asetuksessa 164/04 säädetyt keinot muuttaa määräaikaisia 
työsopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi, sillä se piti muita keinoja 
perustuslain vastaisina.

Vetoomuksen esittäjät väittävät, että välitoimea koskeneen kanteen tarkoituksena oli ollut 
tarjota kantajille suoja, joka perustuu direktiiviin 1999/70 ja erityisesti sen 5 lausekkeeseen 
(väärinkäytöksiä ehkäisevät toimenpiteet), ja että työntekijät, jotka haluavat saada voimaan 
direktiivistä 1999/70/EY johtuvat oikeutensa, jäävät ilman todellista oikeussuojaa. He esittivät 
myös, että Kreikan valtio ei ollut saattanut direktiiviä 1999/70/EY moitteettomasti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, sillä se heikensi lain N:o 2112/1920 tarjoamaa suojaa direktiivin 8 
lausekkeen 3 kohdan vastaisesti. Lopuksi todettakoon, että antamalla Areios Pagosin 
syyttäjälle oikeuden hakea tarkistusta kaikkiin välitoimia vahvistaviin tuomioistuinten 
päätöksiin, mikäli ne hänen mielestään herättävät yleistä etua koskevia kysymyksiä ja mikäli 
vastaajat toimivat laajasti ymmärretyllä julkisella sektorilla, toimitaan vastoin Kreikan riita-
asiain oikeudenkäyntimenettelyä ja oikeutta oikeudenmukaiseen käsittelyyn.

Kreikan laki, jolla direktiivi 1999/70/EY saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, näyttää 
tällä hetkellä moitteettomalta. Kansallisissa tuomioistuimissa on kuitenkin vireillä lukuisia 
asioita, jotka koskevat useita kyseisessä direktiivissä säädettyjen sääntöjen soveltamiseen 
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liittyviä kysymyksiä. Kysymykset ovat ilmenneet siirtymävaiheen aikana, jolloin direktiiviä ei 
vielä ollut saatettu moitteettomasti osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja niistä on tehty myös 
kanteluita sekä esitetty vetoomuksia ja kysymyksiä parlamentille.

Komission tietojen mukaan säädöksen 3301/2004 20 artikla, jossa otettiin käyttöön 
julkishallinnon viranomaisia, paikallishallinnon elimiä tai muita julkisoikeuden alaisia 
henkilöitä vastaan annettujen väliaikaismääräysten ja päätösten täytäntöönpanematta 
jättäminen, on julistettu perustuslain vastaiseksi Ateenan muutoksenhakutuomioistuimessa 
(päätös N:o 1837/07). Näin ollen siviilituomioistuinten tekemät välipäätökset, joissa 
säädetään työntekijöiden väliaikaisesta työhönpaluusta, voidaan panna täytäntöön 
julkishallintoa vastaan. Toisaalta valtioneuvosto (Kreikan ylin hallintotuomioistuin) oli jo 
aiemmin katsonut, että toimivalta ratkaista presidentin asetuksen 164/2004 11 artiklan 
soveltamisesta johtuvia riita-asioita on hallintotuomioistuimilla eikä siviilituomioistuimilla 
sillä perusteella, että kyseisissä säännöksissä asetetaan julkisoikeudellisia sääntöjä, joiden 
täytäntöönpano on annettu riippumattoman hallintoviranomaisen ASEP:n tehtäväksi. Näin 
ollen ASEP:n päätökset, jotka julkaistaan presidentin asetuksen 164/2004 11 artiklan 
mukaisesti, ovat täytäntöönpanokelpoisia hallinnollisia päätöksiä ja synnyttävät 
poikkeuksellisia muunnelmia, jotka annetaan valtioneuvoston ja hallintotuomioistuinten 
tutkittavaksi.

Komissio suorittaa edellä mainituista asioista lisätutkimuksia ja aikoo tässä tarkoituksessa 
pyytää Kreikan viranomaisilta lisätietoja ja selvityksiä. Komissio ottaa huomioon 
vetoomuksen esittäjien esiin tuomat asiat, jotka liittyvät Areios Pagosin syyttäjän oikeuksiin. 
Tutkimusten perusteella komissio pystyy laatimaan arvion Kreikan viranomaisten 
perustamasta järjestelmästä, jolla varmistetaan direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanosta 
annetun kansallisen lainsäädännön noudattaminen ja voimaan saattaminen.

Mitä tulee kysymykseen siitä, onko Kreikan valtio jättänyt saattamatta direktiivin 1999/70/EY 
moitteettomasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja onko se heikentänyt direktiivin 8 
lausekkeen 3 kohdan tarjoamaa suojaa, komissio haluaa huomauttaa, että sen tämänhetkisten 
tietojen mukaan työntekijöiden suojan yleisen tason heikentämistä sopimuksen 
soveltamisalalla ei ole näytetty toteen.


