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Asia: Vetoomus nro 1468/2007, Fotini Dermitzaki, Kreikan kansalainen, ja 34 
allekirjoittanutta, Kreikan rikkomuksesta Euroopan ammatillisen 
yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen 
(CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 
annettua neuvoston direktiiviä 1999/70/EY vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on vetoomuksen allekirjoittanutta kolmeakymmentäneljää henkilöä 
edustava asianajaja. Hän huomauttaa, että Kreikan valtio ja Kropia Attikisin paikalliset 
viranomaiset eivät ole noudattaneet edellä mainitun direktiivin säännöksiä 
kolmenkymmenenneljän määräaikaisen työsopimuksen osalta. Vetoomuksen esittäjät 
viittaavat siihen tosiseikkaan, että he ovat työskennelleet määräaikaisilla työsopimuksilla, 
joiden välissä on ollut tauko. Tämä mahdollistaa voimassa olevien sääntöjen nojalla sen, että 
työnantaja voi välttää määräaikaisen työsopimuksen muuttamisen toistaiseksi voimassa 
olevaksi työsopimukseksi. Asiasta vastaavat kansalliset tuomioistuimet ovat antaneet vireillä 
olevassa oikeudenkäynnissä tuomion asianmukaisin edellytyksin, mutta Kropia Attikisin 
paikalliset viranomaiset eivät vielä ole huomioineet sitä. Tästä syystä vetoomuksen esittäjät 
pyytävät Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan edellä mainitun direktiivin välittömän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi tässä nimenomaisessa tapauksessa. Näin voitaisiin 
varmistaa, että Kropia Attikisin paikallishallinnossa määräaikaisella työsopimuksella työtä 
tekeviä henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti, ja että he saavat heille EU:n säädösten mukaan 
kuuluvat työsopimukset..

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on vetoomuksen allekirjoittanutta kolmeakymmentäneljää henkilöä 
edustava asianajaja. Nämä henkilöt ovat Kropian kunnan palveluksessa määräaikaisilla 
työsopimuksilla. Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Kropian kunta ei noudata Ateenan 
yksijäsenisen ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöstä 1718/2006, jossa lain 2112/1920 
nojalla todettiin, että valituksen esittäjät olivat joutuneet väärinkäytöksen kohteeksi 
puitesopimuksen 5 lausekkeen tarkoittamassa mielessä, ja määrättiin, että heitä tulee suojella 
direktiivin 1999/70 ja lain 2112/1920 8 artiklan 3 kohdan nojalla, mikä vetoomuksen esittäjän 
mukaan on Kreikan oikeusjärjestelmässä puitesopimuksen 5 lausekkeen tarkoittama
toimenpide.

Vetoomuksen esittäjä kertoo lisäksi, että Kropian kunta ei ole noudattanut edellä mainittua 
tuomioistuimen päätöstä Kreikan tasavallan (tarkemmin sanottuna sisäministeriön) aloitteesta. 
Ministeriö yhtyy tilintarkastustuomioistuimen mielipiteeseen (ja on lähettänyt 
paikallisviranomaisille tämän sisältöisiä tiedotteita), jonka mukaan siviilioikeus ei ollut 
toimivaltainen käsittelemään presidentin asetuksen 165/2004 11 artiklaan liittyvää asiaa, joka 
kuuluu hallinto-oikeuden toimialaan; näin ollen ministeriö kielsi siviilituomioistuimen 
päätöksen noudattamisen määräaikaisten työsuhteiden päättämisessä tai niiden muuttamisessa 
toistaiseksi voimassa oleviksi.  

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan määräaikaisesta 
työstä annetun direktiivin 1999/70/EY välittömän täytäntöönpanon varmistamiseksi, jotta 
voitaisiin toteuttaa yhteisön lainsäädännön ja direktiivin 1999/70/EY antamat oikeudet, joiden 
pohjalta Kreikan siviilituomioistuin päätti, että Kropian kunnan kolmenkymmenenneljän 
määräaikaisen työntekijän sopimukset tulisi muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi. 

18. huhtikuuta 2008 päivätyissä lisätiedoissa vetoomusvaliokunnalle ilmoitettiin Kreikan 
hovioikeuden kolmijäsenisen neuvoston katsoneen, että Kropian kunta toimi väärin 
viivyttäessään kumoamattoman päätöksen 1718/2006 täytäntöönpanoa, ja vaatineen, että se 
pannaan täytäntöön kahden kuukauden kuluessa. 

Neuvoston direktiivin 1999/70/EY EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista 
työtä koskevasta puitesopimuksesta 5 lausekkeen vaatimusten mukaan jäsenvaltioilla on 
velvollisuus ottaa käyttöön yksi tai useampia toimenpiteitä perättäisten määräaikaisten 
työsuhteiden väärinkäytösten estämiseksi.  Kreikan viranomaiset ovat julkisen sektorin osalta 
siirtäneet tämän vaatimuksen osaksi kansallista lainsäädäntöä presidentin asetuksella 
164/2004, joka rajoittaa perättäisten sopimusten enimmäismäärän samojen osapuolten välillä 
kolmeen tai enimmäiskokonaiskeston kahteen vuoteen poikkeusolosuhteita lukuun ottamatta.  
Direktiivi ei ota kantaa syihin, joiden vuoksi määräaikaisia työsuhteita solmitaan.

Koska presidentin asetus 164/2004 astui voimaan sen jälkeen, kun direktiivin siirtämiselle 
osaksi Kreikan lainsäädäntöä asetettu määräaika oli umpeutunut, 11 artikla mahdollistaa 
välikauden järjestelyt, joiden mukaan määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset voidaan 
muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi tietyin edellytyksin.

Lisäksi Kreikassa oli direktiivin hyväksymisen aikaan jo voimassa laki 2112/1920 yksityisen 
sektorin työsopimusten irtisanomista koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Laissa määritellään 
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työsuhteen pituuden mukaan määräytyvä irtisanomisaika, jota työnantajan on noudatettava 
toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia irtisanoessaan. Tämän lain 8 artiklan 3 kohta 
ulottaa nämä irtisanomismääräykset määräaikaisiin työntekijöihin, kun "näiden kesto ei ole 
perusteltua sopimuksen luonteen vuoksi, vaan on valittu tarkoituksellisesti tämän lain 
työsuhteiden irtisanomista koskevan ilmoitusvelvollisuuden kiertämiseksi". 

Rethymnonin ensimmäisen asteen tuomioistuin on pyytänyt Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen ennakkoratkaisua lain 2112/190 8 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 
1999/70/EY 5 lausekkeen vuorovaikutuksesta asioissa C-378-380/07.

Lain 2112/1920 8 artiklan 3 kohta koskee määräaikaisia työsopimuksia ainoastaan, "jos 
näiden kesto ei ole perusteltua sopimuksen luonteen vuoksi vaan on valittu tarkoituksellisesti 
lain [2112/1920] työsuhteiden irtisanomista koskevan ilmoitusvelvollisuuden kiertämiseksi". 

Direktiivi ei rajoita syitä, joiden vuoksi määräaikaisia työsopimuksia voidaan solmia, joten se 
ei edellytä toimenpiteitä, jotka koskevat määräaikaisia, työnantajan määräaikaisiin ja pysyviin 
tarpeisiin vastaavia sopimuksia, eikä se sisällä yksittäisiä määräaikaisia sopimuksia koskevia 
määräyksiä tai ota kantaa siihen, onko sopimuksen kesto perusteltua. Lisäksi Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiassa C-121/04 Adeneler (91 kohta ja sitä seuraavat kohdat) 
antamassaan päätöksessä, että direktiivi ei sisällä vaatimusta määräaikaisten työsopimusten 
muuttamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi.

Puitedirektiivin 5 lauseke velvoittaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä, jotka estävät 
perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäytökset riippumatta siitä, mistä syystä ne 
on solmittu, oli kysymyksessä sitten työnantajan jatkuva ja pysyvä tarve tai lyhytaikainen 
tarve esimerkiksi kausiluonteisten työmäärän lisäysten vuoksi tai äitiyslomalle jäävän 
työntekijän korvaamiseksi. Tämä määräys on siirretty osaksi Kreikan lainsäädäntöä 
presidentin asetuksen 164/2004 5 artiklalla.

Komission näkemyksen mukaan ennen direktiiviä säädetyn lain 2112/1920 8 artiklan 3 kohta 
ei kuulu yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan. Se ei pane täytäntöön puitedirektiivin 
5 lausekkeen vaatimuksia toimenpiteistä, joilla estetään perättäisten määräaikaisten 
sopimusten väärinkäytökset. Tämä johtuu siitä, että laki 2112/1920 on sekä laaja-alaisempi 
kuin mitä puitedirektiivin 5 lauseke edellyttää (siinä mielessä, että 8 artiklan 3 kohta koskee 
myös yksittäisiä määräaikaisia työsopimuksia, olipa näiden kesto mikä hyvänsä) että kapea-
alaisempi kuin 5 lauseke edellyttää (sikäli, että 8 artiklan 3 kohta ei suojele perättäisiä
määräaikaisia työsopimuksia eikä sopimuksia, joiden kesto on perusteltua työn tai 
sopimuksen luonteen vuoksi). 

Koska direktiivin 1999/70 vaatimukset on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön presidentin 
asetuksella 164/2004 ja koska lain 2112/1920 määräykset eivät pane täytäntöön direktiivin 
1999/70/EY vaatimuksia vaan itse asiassa koskevat tilanteita, jotka ovat direktiivin 
vaatimusten soveltamisalan ulkopuolella ja laaja-alaisempia kuin puitedirektiivin 
5 lausekkeen vaatimukset, komissio katsoo, että tämä asia ei kuulu yhteisön lainsäädännön 
soveltamisalaan, koska yhteisön lainsäädäntö ei sisällä yksittäisten työsopimusten suojelua 
koskevia määräyksiä eikä ota kantaa syyhyn, jonka vuoksi sopimukset on solmittu. Kreikan 
lain 2112/1920 täytäntöönpano ja kysymys toimivaltaisesta tuomioistuimesta kuuluu siis 
yksinomaan Kreikan kansallisten viranomaisten ratkaistavaksi. Komissio ei voi ottaa kantaa 
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näihin kysymyksiin, koska yhteisön lainsäädäntö ei kyseistä määräystä edellytä, ja asia on siis 
yhteisön säännöstön soveltamisalan ulkopuolella.


