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Udvalget for Andragender

28.02.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0460/2005 af Eleni Dimakopoulou, græsk statsborger, og to
medunderskrivere, om Grækenlands manglende overholdelse af Rådets direktiv 99/EF 
om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE 
og CEEP

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at Grækenland endnu ikke har opfyldt kravene i ovennævnte direktiv og 
henviser især til den nye græske lov, i henhold til hvilken en tidsbegrænset 
ansættelseskontrakt kun kan blive tidsubegrænset, hvis arbejdstagerne med undtagelse af 
praktikanter og lærlinge forud for lovens ikrafttrædelse har været tilknyttet den samme 
arbejdsgiver i en periode på mindst 24 måneder. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om 
at træffe foranstaltninger til at sikre, at Grækenland øjeblikkeligt overholder ovennævnte 
direktiv med henblik på at sikre, at græske statsborgere med tidsbegrænsede kontrakter 
modtager ligebehandling og de ansættelsesvilkår, 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).

3. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 28. marts 2006.

I. " Baggrund 

Andragendet omfatter tre individuelle indgivelser fra Eleni Dimakoupouli, Dionisia 
Nikolopoulou og Evaggelia Karamerou.

Andragerne anfører, at de har været ansat på et antal efter hinanden følgende tidsbegrænsede 
kontrakter i uddannelsesøjemed i en bestemt afdeling i "Epaggelmatiki Katartisi" 
(erhvervsuddannelsesvirksomhed), en offentlig virksomhed under privatretten, som er stiftet 
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af den græske arbejdsstyrkes beskæftigelsesorganisation (OAED) med henblik på uddannelse 
af ledige. Andragerne mener, at de har arbejdet under disse kontrakter som almindeligt ansatte 
frem for som praktikanter, og at de har opfyldt de faste og varige behov i den græske 
offentlige sektors tjenester. Andragerne klager over, at de ikke kan få deres tidsbegrænsede 
kontrakter konverteret til tidsubegrænsede kontrakter i henhold til den græske præsidentielle 
anordning 164/2004, fordi uddannelseskontrakter ikke er omfattet af anordningen. 

Andragerne henviser nu selv til et særligt aspekt af den græske offentlige sektors 
gennemførelse af direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, 
der er indgået af EFS, UNECE og CEEP, i national lovgivning. Mere præcist fokuserer 
andragerne på uddannelseskontrakternes undtagelse fra at være omfattet af det relevante 
gennemførelsesinstrument, den græske præsidentielle anordning 164/2004. 

II. Klagerne

Sammenfattende har andragerne anført følgende:

I forbindelse med uddannelseskontrakternes undtagelse fra at være omfattet af den græske 
præsidentielle anordning 164/2004 tages der ikke højde for, at uddannelsesprogrammerne 
udnyttes som et middel til billig og let ansættelse i de offentlige tjenester med lavtlønnet 
personale, og at undtagelsen ikke kan anvendes til at undgå uddannelseskontrakter, der reelt 
opfylder arbejdsgiverens faste og varige behov.

Da den præsidentielle anordning 164/2004 blev vedtaget, blev der ikke taget højde for det 
græske økonomiske og sociale udvalgs holdning med hensyn til den specielle situation for 
arbejdstagere med uddannelseskontrakter.

Vedtagelsen af den præsidentielle anordning 164/2004 har sænket niveauet for retlig 
beskyttelse af tidsbegrænsede arbejdstagere.  

III. Kommissionens bemærkninger 

Relevante bestemmelser i direktivet 

I henhold til § 2, stk. 2, i rammeaftalen, der indgår som bilag til direktiv 1999/70/EF, kan 
medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter beslutte, at aftalen ikke skal gælde 
for: 

(a) Erhvervsmæssige grunduddannelsesforhold og lærlingeordninger; 

(b) Ansættelseskontrakter og -forhold, som er indgået inden for rammerne af en bestemt 
offentlig eller offentligt støttet uddannelses-, integrations- eller omskolingsordning. 

Ifølge § 8, stk. 3, i rammeaftalen, der indgår som bilag til direktivet, kan aftalens 
gennemførelse under ingen omstændigheder begrunde en forringelse af det generelle 
beskyttelsesniveau for arbejdstagere, der arbejder inden for aftalens område. 
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Klagerne

Som angivet i klagerne har Grækenland i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 
1999/70/EF gjort brug af muligheden for at udelukke visse uddannelseskontrakter ved 
præsidentiel anordning 164/2004. Det græske økonomiske og sociale udvalg blev hørt inden 
anordningens vedtagelse. Undtagelsen i den græske præsidentielle anordning afspejler 
tydeligt ordlyden i rammeaftalens § 2, stk. 2. På denne baggrund mener Kommissionen ikke, 
at undtagelsen for uddannelseskontrakter i den præsidentielle anordning 164/2004 strider mod 
direktiv 1999/70/EF. 

Et andet problem er den praktiske anvendelse af denne undtagelse på nationalt niveau. Det er 
naturligvis uacceptabelt, at undtagelsen anvendes som et middel til at omgå beskyttelse af 
tidsbegrænsede arbejdstagere med andre kontrakter end uddannelseskontrakter. Den praktiske 
anvendelse af de nationale regler er imidlertid i første omgang et spørgsmål, der skal 
behandles af de kompetente nationale myndigheder og domstole på baggrund af en vurdering 
af de faktiske omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Kommissionen har i denne 
sammenhæng kun grund til at gribe ind, hvis der foregår en generel dårlig administrativ 
praksis. Oplysningerne, som Kommissionen har kendskab til på baggrund af dette andragende 
og andre kilder, giver ikke Kommissionen grund til at formode, at der foregår en generel 
dårlig administrativ praksis.   

Endelig, med hensyn til det sidste punkt i klagerne, har Kommissionen, hverken med dette 
andragende eller på anden måde, modtaget nogen oplysninger, der tyder på, at vedtagelsen af 
anordning 164/2004 skulle have forringet det generelle beskyttelsesniveau for arbejdstagere, 
som anført i § 8, stk. 3, i rammeaftalen, der indgår som bilag til direktivet. Klagerne har ikke 
beskrevet nogen konkrete forhold til støtte for deres argumenter, så det er i denne forbindelse 
ikke muligt at udtale sig yderligere om klagerne. 

IV. Konklusion 

Kommissionen mener ikke, at dette andragende ændrer dens vurdering af gennemførelsen af 
direktiv 1999/70/EF i Grækenland, og foreslår derfor, at behandlingen af dette andragende 
afsluttes."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.

Vedrører ligeledes andragende nr. 930/2002, andragende nr. 233/2003, andragende nr. 
336/2003, andragende nr. 0669/2003, andragende nr. 296/2004, andragende nr. 356/2004 og 
andragende nr. 665/2005

"EF-Domstolen afsagde den 4. juli 2006 dom i sag C-212/04, Adeneler, hvor en græsk 
domstol havde stillet spørgsmål vedrørende fortolkningen og virkningerne af direktiv 
1999/70/EF i lyset af visse bestemmelser i præsidentiel anordning nr. 81/2003. Domstolen 
fandt, at der var problemer med nogle af bestemmelserne i anordningen. Disse problemer var 
også tidligere blevet fastlagt af Kommissionen, som derefter i 2004 underrettede de græske 
myndigheder herom. De omstridte bestemmelser i anordning nr. 81/2003 er blevet ændret af 
præsidentiel anordning nr. 164/2004 og 180/2004. Det skal tilføjes, at EF-Domstolen i 
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forbindelse med dommen i Adeneler-sagen også bekræftede de synspunkter, som 
Kommissionen ved flere lejligheder havde gjort gældende over for Udvalget for Andragender: 
Ifølge direktiv 1999/70/EF skal medlemsstater vedtage foranstaltninger for at forhindre 
misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller 
ansættelsesforhold, men der kræves ikke, at tidsbegrænsede kontrakter skal omdannes til 
tidsubegrænsede kontrakter, så længe der findes effektive foranstaltninger til at forhindre 
misbrug. 

Kommissionen henviser til, at der er indført sådanne foranstaltninger gennem præsidentiel 
anordning nr. 164/2004 og 180/2004. Som følge heraf er alle relevante klager, som er indgivet 
til Kommissionen, og som vedrører Grækenlands gennemførelse af direktiv 1999/70/EF om 
tidsbegrænset ansættelse gennem tre præsidentielle anordninger (81/2003 af 2. april 2003, 
164/2004 af 19. juli og 180/2004 af 23. august 2004), nu blevet henlagt. 

Derudover bør de to nedenstående elementer nævnes i forbindelse med den praktiske 
anvendelse og håndhævelse af den græske lovgivning om gennemførelse af direktiv 
1999/70/EF. 

1) Efter henlæggelsen af klagerne har Kommissionen modtaget oplysninger om den seneste 
udvikling i Grækenland, som peger på, at de græske domstole i forbindelse med flere sager 
har fastsat, at tidsbegrænsede kontrakter i den offentlige sektor bør omdannes til 
tidsubegrænsede kontrakter, men at de administrative myndigheder og 
revisionsmyndighederne har afvist at gennemføre disse afgørelser. På den ene side betyder 
myndighedernes afvisning af at omdanne tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede 
kontrakter ikke i sig selv, at de græske myndigheder ikke har gennemført direktivet 
korrekt. Hvis de almindelige domstole har fastsat, at det eneste effektive 
forhåndenværende middel er omdannelse af tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede 
kontrakter, rejser myndighedernes afvisning af at gennemføre disse afgørelser på den 
anden side spørgsmål om anvendelsen af direktiv 1999/70/EF, for så vidt som disse 
afgørelser vedrører sager, som er omfattet af direktivet. 

2) Der er også det mere generelle spørgsmål vedrørende den særlige lovgivning om 
håndhævelse af foreløbige foranstaltninger mod staten og den offentlige sektor generelt set 
vedrørende f.eks. omdannelse af tidsbegrænsede kontrakter. Dette vedrører de emner, der 
anføres i andragende 455/2005. 

Kommissionen undersøger ovennævnte forhold nærmere og har i den forbindelse anmodet de 
græske myndigheder om yderligere oplysninger. Denne undersøgelse giver Kommissionen 
mulighed for at foretage en vurdering af det system, som de græske myndigheder har indført 
for at sikre anvendelsen og håndhævelsen af den nationale lovgivning til gennemførelse af 
direktiv 1999/70/EF."
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