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Vetoomusvaliokunta

28.2.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 460/2005, Eleni Dimakopoulou, Kreikan kansalainen, (ja 
2 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 esittäjä väittää, että Kreikka ei ole vielä noudattanut edellä mainitun direktiivin 
määräyksiä ja viittaa erityisesti Kreikan uuteen lainsäädäntöön, jonka nojalla määräaikaiset 
sopimukset voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi vain, jos työntekijät, 
harjoittelijoita ja oppisopimuskoulutukseen osallistuvia lukuun ottamatta, ovat työskennelleet 
saman työnantajan palveluksessa vähintään 24 kuukauden ajan ennen säädöksen 
voimaantuloa. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta toimia, joilla voidaan 
varmistaa, että Kreikka ryhtyy välittömästi noudattamaan edellä mainittua direktiiviä ja että 
määräaikaisten sopimusten nojalla palkattuihin Kreikan kansalaisiin 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 väliaikainen vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006

I. Tosiasiat

Vetoomus koostuu kolmesta erillisestä esityksestä, jotka Eleni Dimakoupouli, Dionisia 
Nikolopoulou ja Evaggelia Karamerou ovat jättäneet. 

Vetoomuksen esittäjät kertovat, että he ovat työskennelleet harjoittelutarkoituksessa useiden 
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perättäisten määräaikaisten sopimusten nojalla Epaggelmatiki Katartisi -yhtiön (ammatillisen 
koulutuksen alalla toimiva yhtiö) erityisosastolla. Kyseinen yhtiö luokitellaan 
yksityisoikeuden nojalla julkiseksi yritykseksi. Sen perustaja on Kreikan työvoiman ja 
työllisyyden järjestö (OAED) ja sen tavoitteena on kouluttaa työttömiä kansalaisia. 
Vetoomuksen esittäjät katsovat, että he ovat työskennelleet näiden sopimusten nojalla 
vakinaisina työntekijöinä ennemmin kuin harjoittelijoina ja että heidän työllään on vastattu 
Kreikan julkisen sektorin yksiköiden pysyviin tarpeisiin. Vetoomuksen esittäjät valittavat, että 
heidän määräaikaisia sopimuksiaan ei voida muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi 
sopimuksiksi presidentin asetuksen 164/2004 nojalla, koska harjoittelua koskevat sopimukset 
on jätetty kyseisen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Näin ollen vetoomuksen esittäjät viittaavat itse yhteen näkökohtaan siinä, miten Kreikka on 
saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään direktiivin 1999/70/EY EAY:n, UNICEn ja 
CEEP:n kanssa tehdystä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta. Tarkemmin 
ottaen vetoomuksen esittäjät viittaavat harjoittelua koskevien sopimusten jättämiseen Kreikan 
presidentin asetuksen 164/2004 soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka asetus on kyseistä asiaa 
koskeva väline, jolla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

II. Kantelut

Tiivistetysti kuvattuna vetoomuksen esittäjät ovat huomauttaneet seuraavista seikoista: 

Kun harjoittelua koskevat sopimukset jätetään presidentin asetuksen 164/2004 soveltamisalan 
ulkopuolelle, ei oteta huomioon, että harjoitteluohjelmia hyödynnetään keinona saada 
edullisesti ja helposti työvoimaa pienipalkkaiselle julkiselle sektorille ja että 
harjoittelusopimuksia ei voida jättää soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niillä itse asiassa 
vastataan työnantajan pysyviin tarpeisiin.

Kreikan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoa harjoittelua koskevan sopimuksen nojalla työtä 
tekevien erityistilanteesta ei otettu huomioon presidentin asetusta 164/2004 annettaessa. 

Presidentin asetuksen 164/2004 antaminen on heikentänyt määräaikaisten työntekijöiden 
oikeussuojan tasoa.  

III. Komission huomautukset

Asiaa koskevat direktiivin säännökset

Direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 2 lausekkeen 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan päättää, että sopimusta ei sovelleta 

a) ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvään työharjoittelusuhteeseen ja 
oppisopimusjärjestelyihin;

b) työsopimuksiin ja työsuhteisiin, jotka on tehty valtion tai valtion tukeman erityisen 
ammatillisen koulutus- tai uudelleenkoulutusohjelman taikka työelämään siirtymistä 
koskevan ohjelman puitteissa. 



CM\702312FI.doc 3/6 PE372.054v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdan mukaan sopimuksen 
täytäntöönpano ei ole pätevä peruste työntekijöiden suojan yleisen tason heikentämiseksi 
sopimuksen soveltamisalalla. 

Huomautukset kanteluiden osalta

Kuten kanteluissa todetaan, Kreikka on käyttänyt hyväkseen vaihtoehtoa, jonka mukaan 
sopimusta ei sovelleta tiettyihin työharjoittelusopimuksiin saatettaessa direktiiviä 1999/70/EY 
osaksi kansallista lainsäädäntöä presidentin asetuksen 164/2004 nojalla. Kreikan talous- ja 
sosiaalikomiteaa kuultiin ennen asetuksen antamista. Poikkeusta koskevan Kreikan 
presidentin asetuksen kohdan sanamuoto vastaa läheisesti puitesopimuksen 2 lausekkeen 
2 kohdan sanamuotoa. Tämän perusteella komissio katsoo, että presidentin asetuksen 
164/2004 harjoittelua koskevalla poikkeuksella ei rikota direktiivin 1999/70/EY säännöksiä. 

Toisena kysymyksenä on tämän poikkeuksen käytännön soveltaminen kansallisella tasolla. Ei 
selvästikään voida hyväksyä, että poikkeusta käytetään keinona kiertää sellaisten 
määräaikaisten työntekijöiden turva, jotka työskentelevät muiden kuin harjoittelua koskevien 
sopimusten nojalla. Kansallisten sääntöjen käytännön soveltaminen on ensisijaisesti kuitenkin 
asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten vastuulla. Ne tekevät 
päätöksensä kuhunkin tapaukseen liittyvien tosiasioiden ja olosuhteiden arvioinnin perusteella. 
Komissio voi puuttua asiaan perustellusti vain siinä tapauksessa, että hallinnolliset menettelyt 
ovat tämän asian osalta yleisesti vääriä. Tiedot, jotka komissio on saanut tämän vetoomuksen 
ja muiden lähteiden välityksellä, eivät anna komissiolle syytä olettaa, että hallinnollisissa 
menettelyissä olisi yleisiä epäkohtia.   

Kanteluiden viimeisen kohdan osalta voidaan lopuksi todeta, että komissio ei ole saanut 
tämän vetoomuksen esittäjältä tai muistakaan lähteistä selviä todisteita siitä, että asetuksen 
164/2004 antaminen olisi heikentänyt työntekijöiden yleisen turvan tasoa, jota tarkoitetaan 
direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdassa. Kantelun esittäjät eivät ole 
kertoneet mistään konkreettisista tilanteista, jotka tukisivat heidän väitteitään. Näin ollen 
kanteluista ei voida esittää muita huomautuksia. 

IV. Päätelmät

Komissio katsoo, että tämä vetoomus ei vaikuta sen arvioon direktiivin 1999/70/EY 
saattamisesta osaksi Kreikan lainsäädäntöä. Näin ollen se ehdottaa, että tämän vetoomuksen 
käsittely päätetään.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

Samaa asiaa käsitellään vetoomuksissa nro 930/2002, 233/2003, 336/2003, 669/2003, 
296/2004, 356/2004 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. 
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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 määrätä, 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 
käyttöön ottaman järjestelmän varmistaakseen direktiivin 1999/70/EY 
täytäntöönpanolainsäädännön soveltamisen ja toteuttamisen Kreikassa. 

5. Komission vastaus, saatu 19. joulukuuta 2007

Tausta 

Vetoomus koostuu kolmesta erillisestä esityksestä. Vetoomuksen esittäjät kertovat, että he 
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ovat työskennelleet harjoittelutarkoituksessa useiden perättäisten määräaikaisten sopimusten 
nojalla Epaggelmatiki Katartisi -yhtiön (ammatillisen koulutuksen alalla toimiva yhtiö) 
erityisosastolla. Kyseinen yhtiö luokitellaan yksityisoikeuden nojalla julkiseksi yritykseksi. 
Sen perustaja on Kreikan työvoiman ja työllisyyden järjestö (OAED) ja sen tavoitteena on 
kouluttaa työttömiä kansalaisia. Vetoomuksen esittäjät katsovat, että he ovat työskennelleet 
näiden sopimusten nojalla vakinaisina työntekijöinä ennemmin kuin harjoittelijoina ja että 
heidän työllään on vastattu Kreikan julkisen sektorin yksiköiden pysyviin tarpeisiin. 
Vetoomuksen esittäjät valittavat, että heidän määräaikaisia sopimuksiaan ei voida muuttaa 
toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi presidentin asetuksen 164/2004 nojalla, koska 
harjoittelua koskevat sopimukset on jätetty kyseisen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Näin ollen vetoomuksen esittäjät viittaavat itse yhteen näkökohtaan siinä, miten Kreikka on 
saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään direktiivin 1999/70/EY EAY:n, UNICEn ja 
CEEP:n kanssa tehdystä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta. Tarkemmin 
ottaen vetoomuksen esittäjät viittaavat harjoittelua koskevien sopimusten jättämiseen Kreikan 
presidentin asetuksen 164/2004 soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka asetus on kyseistä asiaa 
koskeva väline, jolla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

I Kantelut

Tiivistetysti kuvattuna vetoomuksen esittäjät ovat huomauttaneet seuraavista seikoista: 

Kun harjoittelua koskevat sopimukset jätetään presidentin asetuksen 164/2004 soveltamisalan 
ulkopuolelle, ei oteta huomioon, että harjoitteluohjelmia hyödynnetään keinona saada 
edullisesti ja helposti työvoimaa pienipalkkaiselle julkiselle sektorille ja että 
harjoittelusopimuksia ei voida jättää soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niillä itse asiassa 
vastataan työnantajan pysyviin tarpeisiin.

Kreikan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoa harjoittelua koskevan sopimuksen nojalla työtä 
tekevien erityistilanteesta ei otettu huomioon presidentin asetusta 164/2004 annettaessa. 

Presidentin asetuksen 164/2004 antaminen on heikentänyt määräaikaisten työntekijöiden 
oikeussuojan tasoa. 

II Komission huomiot 

Asiaa koskevat direktiivin säännökset 

Direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 2 lausekkeen 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan päättää, että sopimusta ei sovelleta 

a) ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvään työharjoittelusuhteeseen ja 
oppisopimusjärjestelyihin; 

b) työsopimuksiin ja työsuhteisiin, jotka on tehty valtion tai valtion tukeman erityisen 
ammatillisen koulutus- tai uudelleenkoulutusohjelman taikka työelämään siirtymistä 
koskevan ohjelman puitteissa. 
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Direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdan mukaan sopimuksen 
täytäntöönpano ei ole pätevä peruste työntekijöiden suojan yleisen tason heikentämiseksi 
sopimuksen soveltamisalalla. 

Huomautukset kanteluiden osalta

Kuten kanteluissa todetaan, Kreikka on käyttänyt hyväkseen vaihtoehtoa, jonka mukaan 
sopimusta ei sovelleta tiettyihin työharjoittelusopimuksiin saatettaessa direktiiviä 1999/70/EY 
osaksi kansallista lainsäädäntöä presidentin asetuksen 164/2004 nojalla. Kreikan talous- ja 
sosiaalikomiteaa kuultiin ennen asetuksen antamista. Poikkeusta koskevan Kreikan 
presidentin asetuksen kohdan sanamuoto vastaa läheisesti puitesopimuksen 2 lausekkeen 
2 kohdan sanamuotoa. Tämän perusteella komissio katsoo, että presidentin asetuksen 
164/2004 harjoittelua koskevalla poikkeuksella ei rikota direktiivin 1999/70/EY säännöksiä. 

Toisena kysymyksenä on tämän poikkeuksen käytännön soveltaminen kansallisella tasolla. Ei 
selvästikään voida hyväksyä, että poikkeusta käytetään keinona kiertää sellaisten 
määräaikaisten työntekijöiden turva, jotka työskentelevät muiden kuin harjoittelua koskevien 
sopimusten nojalla. Kansallisten sääntöjen käytännön soveltaminen on ensisijaisesti kuitenkin 
asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten vastuulla. Ne tekevät 
päätöksensä kuhunkin tapaukseen liittyvien tosiasioiden ja olosuhteiden arvioinnin perusteella.
Komissio voi puuttua asiaan perustellusti vain siinä tapauksessa, että hallinnolliset menettelyt 
ovat tämän asian osalta yleisesti vääriä. Tiedot, jotka komissio on saanut tämän vetoomuksen 
ja muiden lähteiden välityksellä, eivät anna komissiolle syytä olettaa, että hallinnollisissa 
menettelyissä olisi yleisiä epäkohtia.   

Kanteluiden viimeisen kohdan osalta voidaan lopuksi todeta, että komissio ei ole saanut 
tämän vetoomuksen esittäjältä tai muistakaan lähteistä selviä todisteita siitä, että asetuksen 
164/2004 antaminen olisi heikentänyt työntekijöiden yleisen turvan tasoa, jota tarkoitetaan 
direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdassa. Kantelun esittäjät eivät ole 
kertoneet mistään konkreettisista tilanteista, jotka tukisivat heidän väitteitään. Näin ollen 
kanteluista ei voida esittää muita huomautuksia. 

Johtopäätökset 

Komissio ei katso, että tämä vetoomus muuttaa sen arvioita direktiivin 1999/70/EY 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä Kreikassa.


