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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1045/2007, Foteini Dermitsaki, Kreikan kansalainen, ja 24 
allekirjoittanutta, Ateenan kaupungin kulttuuritoimen 
direktiivin 1999/70/EY noudattamatta jättämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Kreikan hallitus ja Ateenan kaupungin kulttuuritoimi 
rikkovat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä ja erityisesti direktiiviä 1999/70/EY. Direktiivin 
mukaisesti maan sisäisen lainsäädännön määräysten (presidentin asetuksen 164/2004 
11 artikla) nojalla määräaikaisella työsopimuksella palkattujen kaupungin kulttuuritoimen 
työntekijöiden kanssa solmittiin Kreikan lain 3320/2007 1 artiklan mukaisesti vakituiset 
työsopimukset, jotka olivat voimassa kesäkuuhun 2006. Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että 
silloin kun he työskentelivät määräaikaisten työsopimusten nojalla, he ansaitsivat paljon 
vähemmän kuin vakinaisella työsopimuksella työskentelevät henkilöt. Useat määräaikaisen 
työsopimuksen nojalla työskentelevät työtoverit, jotka eivät täyttäneet presidentin asetuksen 
164/2004 11 artiklassa asetettuja ehtoja ja joiden kanssa ei näin ollen solmittu vakituista 
työsopimusta, ansaitsevat edelleen paljon vähemmän kuin työntekijät, jotka työskentelevät 
vakituisten työsopimusten nojalla. Vetoomuksen esittäjä väittää, että kaupungin kulttuuritoimi 
rikkoo näitä kahta ryhmää koskevaa syrjimättömyysperiaatetta (direktiiviin 1999/70/EY 
liitetyn puitesopimuksen 4 lauseke), koska se ei suostu maksamaan kyseisille työntekijöille 
yhtä suurta palkkaa. Lisäksi vetoomuksen esittäjät väittävät, että kaupungin kulttuuritoimi ei 
ota palkanlaskennassa huomioon kaikkia määräaikaisten työsopimusten nojalla palkattujen 
henkilöiden työjaksoja. He väittävät, että myös tämä rikkoo näitä kahta ryhmää koskevaa 
syrjimättömyysperiaatetta (direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 4 lauseke).
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. maaliskuuta 2008. Komissiolta pyydettiin tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008.

Vetoomuksen esittänyt asianajaja toimii filharmonisen orkesterin 24 muusikon puolesta. 
Kyseiset muusikot ovat julkisen sektorin elimen, Ateenan kaupungin kulttuuritoimen 
työntekijöitä. Kantelun esittäjä väittää, että Kreikan valtio ja Ateenan kulttuuritoimi ovat 
rikkoneet yhteisön lainsäädäntöä seuraavista syistä: 

a) ennen vakituisten työsopimusten tekemistä kyseiset 24 muusikkoa ansaitsivat 
määräaikaisten työsopimustensa nojalla vähemmän kuin vakinaisella työsopimuksella 
työskentelevät henkilöt. Tällä viitataan sopimuksiin niiden kahden vuoden aikana, 
jotka kuluivat direktiivin voimaantulosta sen saattamiseen osaksi Kreikan 
lainsäädäntöä (eli heinäkuusta 2002 heinäkuuhun 2004), ja mahdollisesti sopimuksiin 
tätä ajanjaksoa edeltävän jakson aikana;

b) muut työntekijät, jotka eivät täyttäneet 11 artiklassa asetettuja vakituisen 
työsopimuksen solmimista koskevia ehtoja, työskentelevät edelleen määräaikaisen 
työsopimuksen nojalla ja saavat pienempää palkkaa (millä rikotaan 
direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 4 lauseketta);

c) vakituisen työsopimuksen tehneiden 24 työntekijän palkanlaskennassa ei ole otettu 
huomioon kaikkia määräaikaisen työsopimuksen nojalla tehtyjä työjaksoja.

Komission huomautukset

Presidentin asetus 164/2004, joka tuli voimaan 19. heinäkuuta 2004, on asiaa koskeva säädös, 
jolla Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja Julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annettu direktiivi 1999/70/EY1 on saatettu 
osaksi Kreikan lainsäädäntöä. Presidentin asetusta 164/2004 sovelletaan Kreikan julkiseen 
sektoriin.
  
Kaikki 24 muusikkoa olivat tehneet määräaikaiset sopimukset, jotka muutettiin vakituisiksi 
työsopimuksiksi presidentin asetuksen 164/2004 11 artiklan nojalla. Kyseisellä asetuksella 
säädettiin siirtymäjärjestelyistä, joita sovellettiin saattamista osaksi Kreikan lainsäädäntöä 
koskevan määräajan umpeuduttua heinäkuussa 2002 ja ennen kuin Kreikan julkista sektoria 
koskevat säännökset tulivat voimaan heinäkuussa 2004.  

Direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 4 lausekkeen nojalla jäsenvaltioiden on 
sovellettava syrjimättömyyden periaatetta määräaikaisiin työntekijöihin. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että määräaikaisiin työntekijöihin ei sovelleta epäedullisempia työehtoja 
kuin vastaaviin vakituisiin työntekijöiden pelkästään siksi, että heillä on määräaikainen 

                                               
1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 175.
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työsopimus. Viimeaikaisella oikeuskäytännöllä (asiat C-305/05, Del Cerro Alonso, ja 
C-268/06, IMPACT) on vahvistettu, että työehdoilla viitataan myös palkkaan. Viimeksi 
mainitussa asiassa myös todetaan, että direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 
4 lauseketta sovelletaan suoraan. Toisin sanoen kansalaiset voivat vedota siihen suoraan, 
ilman että lauseke pitäisi ensin saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 4 lauseke saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä presidentin asetuksen 164/2004 4 artiklalla, jossa todetaan seuraavaa:

Syrjimättömyyden periaate

(1) Määräaikaisiin työntekijöihin ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin vastaaviin vakituisiin 
työntekijöihin pelkästään siksi, että heillä on määräaikainen työsopimus. Erilainen kohtelu on sallittu 
ainoastaan erityisissä olosuhteissa asiallisista syistä, jotka on perusteltava.

(2) Erityisiin työehtoihin liittyvien palvelusaikaa koskevien vaatimusten on oltava määräaikaisille samat 
kuin vakituisille työntekijöille, ellei eripituisen palvelusajan vaatimiselle ole asiallisia syitä.

Presidentin asetuksen 3 artiklassa määritellään sekä määräaikaiset työntekijät että vastaavat 
vakituiset työntekijät.

Direktiivin 1999/70/EY tarkoituksena on varmistaa määräaikaisten työntekijöiden ja 
vastaavien vakituisten työntekijöiden syrjimätön kohtelu (jollei siihen ole asiallisia syitä) ja 
estää perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttö. Direktiivissä ei käsitellä 
määräaikaisen työsopimuksen nojalla suoritettujen työjaksojen tunnustamista sen jälkeen, kun 
työntekijän kanssa tehdään vakituinen työsopimus.  

Päätelmät

Kun otetaan huomioon, että

 direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 4 lauseke on saatettu 
asianmukaisesti osaksi Kreikan lainsäädäntöä presidentin asetuksella 164/2004; 

 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että 4 lauseketta sovelletaan 
välittömästi; ja

 direktiivillä ei säädetä vakituisten työntekijöiden niiden työjaksojen tunnustamisesta, 
jotka on suoritettu työntekijän työskennellessä määräaikaisella sopimuksella,

vetoomuksen perusteella ei ole syytä epäillä direktiivin 1999/70/EY asianmukaista saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä. Periaatteessa epäilyt epäasianmukaisesta täytäntöönpanosta 
on esitettävä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joiden tehtävänä on valvoa 
kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa, tarkastella 4 lausekkeen välitöntä soveltamista ja 
määrätä korvausvelvollisuudesta, mikäli säännökset on saatettu liian myöhään osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

Komissio ottaa kuitenkin yhteyttä Kreikan viranomaisiin varmistaakseen, että voimassa ei 
tällä hetkellä ole lainsäädäntöä tai pysyviä hallinnollisia käytäntöjä, joilla sallitaan 
määräaikaisten ja vastaavien vakituisten työntekijöiden erilainen kohtelu ilman asiallista 
syytä. Lisäksi komissio pyytää selvitystä siitä, että asiassa Del Cerro Alonso annettu palkkaa 
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ja korvauksia koskeva tuomio on otettu huomioon Kreikassa, jotta varmistetaan direktiivin 
asianmukainen soveltaminen. 

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 30. joulukuuta 2008

Asianajajan filharmonisen orkesterin 24 muusikon puolesta jättämä vetoomus herätti 
kysymyksiä määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden välisistä palkkaeroista Cultural 
Organisation of the Municipality of Athens (PODA) -järjestössä, joka on julkisen sektorin 
toimielin.  

Vetoomuksen esittäjän identtinen kirje komissiolle kirjattiin valituksena 
rikkomusmenettelyn 2007/4904 yhteydessä. 

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28. kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston 
direktiivissä 1999/70/EY kielletään määräaikaisten työntekijöiden perusteeton syrjintä. 
Direktiivin liitteenä olevan puitesopimuksen 4 lausekkeessa määritellään seuraavasti:

Syrjimättömyyden periaate (4 lauseke)

1. Määräaikaisiin työntekijöihin ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin 
vastaaviin vakituisiin työntekijöihin pelkästään siksi, että heillä on määräaikainen 
työsopimus tai työsuhde, ellei siihen ole asiallisia syitä.

2. Silloin kun se on tarkoituksenmukaista, sovelletaan pro rata temporis -periaatetta.

3. Jäsenvaltiot kuultuaan työmarkkinaosapuolia ja/tai työmarkkinaosapuolet 
määrittelevät tämän lausekkeen soveltamistavat ottaen huomioon yhteisön 
lainsäädännön sekä kansallisen lainsäädännön, työehtosopimukset ja käytännön.

4. Erityisiin työehtoihin liittyvien palvelusaikaa koskevien vaatimusten on oltava 
määräaikaisille samat kuin vakituisille työntekijöille, ellei eripituisen palvelusajan 
vaatimiselle ole asiallisia syitä.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tehnyt selväksi tapauksissa C-305/05 Del Cerro Alonso
ja C-268-06 IMPACT, että palkka on osa "työehtoja".

Komission kanta

Komission ilmoituksessa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle kesäkuussa 2008 
esitettiin komission näkemys siitä, että Kreikka oli saattanut direktiivin 1999/70/EY liitteenä 
olevan puitesopimuksen 4 lausekkeen asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä 
presidentin asetuksella 164/2004 (Kreikan julkista sektoria koskeva voimaansaattava 
lainsäädäntö). Komissio päätyi siihen, että vetoomus ei aiheuta seurauksia 
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direktiivin 1999/70/EY oikeanlaisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.  

Komissio sitoutui kuitenkin ottamaan yhteyttä Kreikan viranomaisiin varmistaakseen, että 
Kreikassa ei ole tällä hetkellä voimassa lainsäädäntöä tai pysyvää hallinnollista käytäntöä, 
joka valtuuttaisi ilman objektiivisia perusteita kohtelemaan eri tavalla määräaikaisia ja 
vakituisia työntekijöitä, ja että palkkaa ja korvauksia koskevasta Del Cerro Alonso 
-tapauksesta annettu päätös on otettu huomioon Kreikassa. Komissio kirjoitti Kreikan 
viranomaisille 23. kesäkuuta 2008 tiedustellakseen Kreikan nykyisestä käytännöstä 
määräaikaisille ja heitä vastaaville vakituisille työntekijöille maksettavien palkkojen ja 
etuuksien suhteen.

Kreikan viranomaiset vastasivat 8. syyskuuta 2008, ja ilmoittivat komissiolle, että valtion, 
julkisten elinten (NPDD) ja paikallisviranomaisten (OTA) määräaikaisilla ja vakituisilla 
yksityisoikeuden mukaisilla sopimuksilla työllistämän henkilöstön palkat määritellään 
lain 1876/1990 tai työntekijöiden ja valtiovarainministeriön edustajan allekirjoittamien 
kollektiivisten työsopimusten mukaisesti, tai lain 3205/2003, jonka säännöksiä on laajennettu 
koskemaan valtion, julkisten elinten ja paikallisviranomaisten yksityisoikeuden mukaisilla 
työsopimuksilla palkkaamia työntekijöitä silloin, kun kollektiivista työsopimusta ei ole voitu 
kirjoittaa ammattiyhdistyksen edustajan puuttuessa, mukaisesti.

Kreikan viranomaiset vakuuttivat samassa kirjeessä komissiolle, että kyseessä olevissa 
säännöksissä ei erotella määräaikaisella ja vakituisella sopimuksella työskentelevien 
virkamiesten palkkaa.

Päätelmä

Tämän vastauksen perusteella ei ole olemassa todisteita siitä, että Kreikka ei tällä hetkellä 
noudattaisi puitesopimuksen 4 lauseketta.  

Perusteetonta syrjintää olevat määräaikaisten ja heitä vastaavien vakituisten työntekijöiden 
palkkaerot Kreikan julkisissa elimissä voivat olla seurausta kansallisen lain virheellisestä 
täytäntöönpanosta, ja niistä on ilmoitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, jotka 
ovat vastuussa kansallisen lainsäädännön toimeenpanosta.

Koska ei ole olemassa todisteita siitä, että Kreikka ei olisi saattanut asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä 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, komissio on päättänyt lopettaa 27. marraskuuta 2008 
rikkomusmenettelyn 2007/4904.


