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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0598/2006 af Christos Chatzianastasiou, græsk statsborger, om manglende 
implementering af Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, i 
Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren klager over den manglende implementering af Rådets direktiv 199/70/EF af 28. 
juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, 
UNICE og CEEP, i Grækenland. Han henviser i den forbindelse til den manglende 
overensstemmelse mellem den præsidentielle anordning nr. 164/2004 og lov nr. 
3320/2005/23-2-2005, som skulle have gennemført ovennævnte direktiv i græsk lovgivning, 
og understreger, at foranstaltningerne i disse græske retsakter er i konflikt med princippet om 
ikke-forskelsbehandling i direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

Baggrund 

Andrageren har siden januar 2006 været ansat som administrativ medarbejder ved Panteion-
Universitet i Athen i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, før januar måned var han ansat 
under tidsbegrænsede kontrakter i otte år og siden 1999 med en akademisk grad. De tidligere 
tidsbegrænsede kontrakter blev i 2006 konverteret til en tidsubegrænset kontrakt i henhold til 
bestemmelserne i den præsidentielle anordning 164/2004. 

Andragerens klager over, at det tidsrum, man har arbejdet inden overgang til en 
tidsubegrænset kontrakt, ikke tæller med i ancienniteten for at opnå "tillæg til kandidater". 
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Andrageren anfører, at fastansatte har ret til disse fordele efter otte års tjeneste med en 
akademisk grad i henhold til artiklen 70(2) i lov 2683/1999, men at de otte år udelukkende 
beregnes på grundlag af det tidsrum, man har arbejdet under en tidsubegrænset kontrakt eller 
en fastansættelseskontrakt i henhold til artikel1(5) af lov 3320/2005 angående regulering af 
personalepolitik i den offentlige sektor og juridiske enheder i den bredere offentlige sektor og 
lokale regeringsmyndigheder. 

Andrageren mener, at disse regler angående retten til "tillæg til kandidater" overtræder 
principperne om lighed og ikke-forskelsbehandling af ansatte på arbejdspladsen, som det blev 
besluttet i direktiv 1999/70/EF om tidsbegrænset ansættelse.1  

Kommissionens bemærkninger 

Paragraf 4 i rammeaftalen, som er vedføjet direktiv 1999/70/EF, opstiller princippet om ikke-
forskelsbehandling mellem arbejdere med tidsbegrænsede og tidsubegrænsede kontrakter 
vedrørende ansættelsesvilkår og lyder som følger: 

1. Ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse må ikke være mindre 
gunstige end de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette udelukkende er 
begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed, og forskelsbehandlingen ikke er 
begrundet i objektive forhold. 

2. Hvor det er hensigtsmæssigt, gælder princippet om pro rata temporis. 
3. Gennemførelsesbestemmelserne til efterlevelse af denne artikel fastsættes af 

medlemsstaterne - efter høring af arbejdsmarkedets parter - og/eller af arbejdsmarkedets 
parter under hensyntagen til fællesskabsret, national lovgivning, kollektive aftaler eller 
praksis. 

4. Bestemmelser, hvorefter der ved særlige ansættelsesvilkår kræves tilbagelagt en bestemt 
tjenesteperiode, skal være de samme for personer med tidsbegrænset ansættelse som for 
fastansatte, medmindre kravet om en forskellig ansættelsesperiode er begrundet i objektive 
forhold.

Begrebet "sammenlignelige fastansatte" defineres i paragraf 3.2 i rammeaftalen, som 
præciserer, at der er tale om "en fastansat i samme virksomhed, der har en tidsubegrænset 
ansættelseskontrakt eller indgår i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, og som udfører samme 
eller tilsvarende arbejde/beskæftigelse, idet der tages hensyn til kvalifikationer/færdigheder".   

De regler, som andrageren henviser til, er ikke blevet truffet i henhold til direktiv 1999/70/EF. 
Inden vurderingen af foreneligheden af disse regler og systemet for betingelser angående 
rettighed til "tillæg til kandidater" i den græske offentlige sektor og det pågældende direktiv, 
er det nødvendigt at bede de græske myndigheder om yderligere oplysninger og præciseringer 
angående situationen i henhold til græsk lov. 

Konklusioner 

  
1 Direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, 
UNICE og CEEP, EFT L 175 10.7.1999, s. 43.
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Kommissionen vil give Europa-Parlamentet besked om sin vurdering af spørgsmålene, der 
stilles i dette andragende, når de græske nationale myndigheder har sendt supplerende 
oplysninger om situationen i henhold til græsk lovgivning. Kommissionen har bedt de 
nationale myndigheder om at svare inden to måneder.


