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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0455/2005 af Magdalini Tsipra, græsk statsborger, for P.O.E.I.D.D. (den 
panhellenske sammenslutning af offentligt ansatte ansat i henhold til privatretten), om 
Grækenlands manglende overholdelse af Rådets direktiv 99/70/EF om rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP

1. Sammendrag

Andrageren gør på vegne af ovennævnte organisation gældende, at Grækenland endnu ikke 
overholder ovennævnte direktiv, idet han henviser til den nye græske lov, i henhold til hvilken 
det tilsyneladende ikke længere er nødvendigt at efterkomme domme, som giver arbejdstagere 
en foreløbig retlig beskyttelse. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at træffe 
foranstaltninger til at sikre øjeblikkelig overholdelse af ovennævnte direktiv i Grækenland 
med henblik på at sikre, at græske arbejdsgivere med tidsbegrænsede kontrakter gives 
ligebehandling og de kontraktvilkår, de er berettiget til i henhold til EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. september 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

"Andrageren gjorde oprindeligt gældende, at direktiv 1999/70/EF om tidsbegrænset 
ansættelse ikke er blevet gennemført korrekt i Grækenland, og tilføjede, at Grækenland i 2004 
vedtog anden lovgivning, som gav den offentlige sektor tilladelse til ikke at efterkomme 
domme, som giver arbejdstagere på tidsbegrænsede kontrakter en foreløbig retlig beskyttelse. 
Hvis foreløbige kendelser kan tilsidesættes af den offentlige sektor og juridiske personer i 
henhold til den offentlige ret, kan arbejdstagerne fratages deres grundlæggende 
arbejdsrettigheder.

Kommissionens tjenestegrene har for nyligt modtaget kopier af supplerende oplysninger fra 
andrageren vedrørende den mere generelle lovgivning, der blev vedtaget i 2004, samt 
yderligere ændringer, der blev vedtaget i 2005, som omfatter den relevante lovtekst fra lov nr. 
3301/2004 og 3388/2005, en afgørelse fra den græske ombudsmand, en udtalelse fra Athens 
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advokatsamfund, en akademisk artikel, en afgørelse fra den græske revisionsret, en appel til 
og en afgørelse fra den græske højesteret samt to klager til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Alt dette omhandler forskellige aspekter af 
lovgivningen vedrørende håndhævelsen af foreløbige domme mod den græske offentlige 
sektor og juridiske personer i henhold til den offentlige ret.  

Kommissionens bemærkninger

Direktiv 1999/70/EF om tidsbegrænset ansættelse skulle have været gennemført i Grækenland 
inden den 10. juli 2002. Grækenland har siden da oplyst Kommissionen, at direktivet er blevet 
gennemført gennem tre præsidentielle anordninger, der blev vedtaget i 2003 og 2004.

Dette andragende fokuserer imidlertid hovedsageligt på de forskellige græske love om 
håndhævelse af foreløbige domme mod den græske offentlige sektor og juridiske personer i 
henhold til den offentlige ret, som blev vedtaget i 2004-2005. Før Kommissionen kan 
fremsætte bemærkninger om denne lovgivning (som er blevet anmeldt som 
gennemførelsesforanstaltninger til direktiv 1999/70, men som synes at omhandle et meget 
mere generelt spørgsmål vedrørende håndhævelsen af foreløbige domme) og dens 
forenelighed med fællesskabslovgivningen, navnlig hvad angår anvendelsen af direktiv 
1999/70/EF, er det nødvendigt at gennemgå andragerens supplerende oplysninger nøje og om 
nødvendigt også anmode den græske regering om oplysninger. Eftersom Kommissionen lige 
har modtaget dokumenterne, er det ikke muligt for nuværende at fremsætte mere detaljerede 
bemærkninger om de spørgsmål, der rejses i andragendet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar 2007.

"Andragendet omhandler håndhævelse af foreløbige domme mod den græske offentlige 
sektor.  Spørgsmålet er kompliceret, og flere af Kommissionens tjenestegrene har været 
involveret i undersøgelsen af dette andragende. Før Kommissionen kan foretage en endelig 
vurdering, skal den eventuelt bruge flere oplysninger og forklaringer fra de græske 
myndigheder.  

Kommissionen er ligeledes i samme forbindelse ved at undersøge nylige oplysninger om, at 
den græske revisionsret har nægtet at fuldbyrde endelige domme vedrørende konvertering af 
tidsbegrænsede kontrakter i den græske offentlige sektor. Kommissionen vil også anmode om 
oplysninger fra de græske myndigheder vedrørende dette spørgsmål.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil Kommissionen vurdere, hvorvidt den græske situation med 
hensyn til håndhævelse af domme om tidsbegrænsede kontrakter er forenelig med 
fællesskabslovgivningen, herunder især direktiv 1999/70/EF. På dette grundlag kan 
Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, beslutte at træffe foranstaltninger i henhold til de 
relevante bestemmelser i traktaten."
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