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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 356/2004, Dimitrios Papadinas, Kreikan kansalainen,
määräaikaisten työsopimusten oletetusta väärinkäytöstä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Verian kaupungin viranomaiset lakkauttivat vuoden 2002 
kunnallisvaalien jälkeen 115 määräaikaista työsopimusta, mukaan lukien vetoomuksen 
esittäjän työsopimuksen. Hän väittää, että työhönottoon ja erottamiseen liittyy usein poliittisia 
vaikuttimia ja että Kreikan viranomaiset rikkovat määräaikaisista työsopimuksista annettua 
EU:n lainsäädäntöä, erityisesti kun on kyse työntekijöiden sosiaalisten perussoikeuksien 
suojelemisesta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. lokakuuta 2004. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 17. maaliskuuta 2005

Vetoomuksen esittäjä on valittanut, että Verian kaupungin viranomaiset lakkauttivat vuoden 
2002 kunnallisvaalien jälkeen 115 työntekijän, mukaan lukien vetoomuksen esittäjän, 
väliaikaiset työsopimukset, vaikka sopimuksilla katettiin kaupungin pysyviä ja jatkuvia 
tarpeita. Samat työpaikat on nyt julistettu avoimiksi.

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
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määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 1999/70/EY nojalla 
jäsenvaltioiden on toteutettava ainakin yksi seuraavista toimista määräaikaisten 
työsopimusten väärinkäytön ehkäisemiseksi:

1) perustellut syyt perättäisten määräaikaisten työsopimusten tekemiselle
2) perättäisten määräaikaisten työsopimusten enimmäiskokonaiskesto

3) määräaikaisten työsopimusten uusimisten enimmäismäärä.

Jäsenvaltiot päättävät itse, mitä pidetään ”perättäisinä” sopimuksina, ja tarpeen mukaan, millä 
edellytyksillä määräaikaisia työsopimuksia pidetään toistaiseksi voimassa olevina 
työsopimuksina. Näin ollen direktiivissä ei säädetä velvollisuudesta muuttaa määräaikaisia 
sopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi. Siinä edellytetään ainoastaan, että 
jäsenvaltion toteuttamat toimet ovat riittävän tehokkaita perättäisten sopimusten väärinkäytön 
estämiseksi.

Direktiivissä ei säädetä määräaikaisten työntekijöiden oikeudesta saada vakituisia sopimuksia 
eikä se sisällä säännöksiä työhönotosta tai erottamisesta.

Kreikan ensimmäinen täytäntöönpanolainsäädäntö, joka astui voimaan 2. huhtikuuta 2003, ei 
ollut tyydyttävä perättäisten määräaikaisten sopimusten väärinkäytön estämiseen tähtäävien 
toimien osalta. Kreikassa annettiin kuitenkin 19. heinäkuuta 2004 uusi asetus, joka muutti 
tilanteen julkisen sektorin osalta. Paitsi että tietyt määräaikaiset sopimukset muunnetaan 
vakituisiksi, yleissääntö on, että enimmäiskeston ylittävät määräaikaiset sopimukset 
mitätöidään, työntekijät saavat korvauksen ja työnantajaa rangaistaan.

Näin ollen julkisella sektorilla sovellettava asetus näyttää olevan yhdenmukainen direktiivin 
kanssa.

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 täytäntöönpanon 
laiminlyönnin perusteella. Ennen valitusten käsittelyn päättämistä valitusten yksittäisille 
esittäjille annetaan mahdollisuus esittää näkemyksensä.
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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, 
296/2004, 460/2004 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. 
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 todettava, että Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen antama päätös asiassa Adeneler vahvisti myös komission kannan, jonka 
komissio on esittänyt vetoomusvaliokunnalle useassa asiassa: direktiivin 1999/70/EY 
mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava käyttöön toimia määräaikaisten työsopimusten 
väärinkäytön ehkäisemiseksi, mutta direktiivissä ei vaadita, että määräaikaiset työsopimukset 
on muutettava toistaiseksi voimassa oleviksi, jos 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:

Päätettyään valitusten käsittelyn komissio on saanut Kreikan viimeaikaista kehitystä 
koskevia tietoja, joiden mukaan 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 kanta 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.

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 tätä tarkoitusta varten 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.

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008

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 presidentin asetuksilla 
81/2003, 164/2004, ja 180/2004. Arvioituamme kansallisia välineitä direktiivin saattamiseksi
osaksi kansallista lainsäädäntöä olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Kreikan 
kansallinen lainsäädäntö on yhteisön lainsäädännön mukaista. Presidentin asetukset kattavat 
direktiivin osat, mukaan lukien vaatimuksen ottaa käyttöön perättäisten määräaikaisten 
sopimusten väärinkäytösten estämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Direktiivissä ei vaadita, että määräaikaiset työsopimukset olisi muutettava toistaiseksi 
voimassa oleviksi, jos väärinkäyttö voidaan estää muilla tehokkailla toimilla. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 4. heinäkuuta 2006 asiassa C-212/04 Adeneler antamallaan 
päätöksellä komission kannan, jonka komissio on esittänyt vetoomusvaliokunnalle useassa 
asiassa: direktiivin 1999/70/EY mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava käyttöön toimia 
määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön ehkäisemiseksi, mutta direktiivissä ei vaadita, 
että määräaikaiset työsopimukset on muutettava toistaiseksi voimassa oleviksi, jos 
väärinkäyttö voidaan estää muilla tehokkailla toimilla.

Julkisen sektorin laajassa merkityksessä kattavassa presidentin asetuksessa 164/2004
hyväksytään määräaikaisten työsopimusten muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi vain 
siirtymäsäännösten avulla tietyissä olosuhteissa, mutta asetuksella otetaan käyttöön muita 
toimenpiteitä väärinkäytön ehkäisemiseksi, kuten rajoituksia määräaikaisten työsopimusten 
määrään ja kestoihin.

Presidentin asetuksen 164/2004 11 artiklassa vahvistettiin sopimusten muuttaminen 
toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi siirtymäajan kuluessa.

Muutoksenhaut, jotka koskevat yksittäisiä vaatimuksia, jotka tehdään direktiivin 
täytäntöönpanon määräajan jälkeen, mutta ennen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tarkoitettujen kansallisten välineiden hyväksymistä, käsitellään kansallisissa 
tuomioistuimissa.

Johtopäätökset

Tutkittuaan perusteellisesti edellä mainitut asetukset komissio ei aloita Kreikkaa vastaan 
rikkomusmenettelyä määräaikaista työtä koskevan direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanon 
laiminlyönnin perusteella. Kansallisen lainsäädännön toteuttaminen on kansallisten 
tuomioistuinten asia.

Vetoomuksen esittäjälle kerrotaan kirjeitse, että komissio ei aloita Kreikkaa vastaan 
rikkomusmenettelyä. Valituksen 2004/4294 käsittely on päättynyt.


