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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0300/2007 af Christos Nikoloutsopoulos og Konstantinos 
Tokatlidis, græske statsborgere, og 33 medunderskrivere, om Grækenlands 
manglende overholdelse af Rådets direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og 
CEEP

1. Sammendrag

Andragerne, der er advokaterne for de 33 medunderskrivere, anfører, at det græske 
landbrugsforsikringsinstitut (EL.G.A.), et statsejet organ med status som juridisk person, der 
reguleres privatretligt, ikke har overholdt det ovenstående direktiv med hensyn til 33
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Andragerne bemærker ligeledes, at 
kontraktindehaverne fik tildelt tidsbegrænsede ansættelseskontrakter med tidsintervaller, der i 
henhold til de gældende regler gør det muligt at undgå kravet om at omdanne en 
tidsbegrænset kontrakt til en tidsubegrænset kontrakt. Eftersom de kompetente 
retsmyndigheder endnu ikke har truffet en endelig afgørelse om de sager, der er indgivet i 
denne forbindelse, opfordrer andragerne Europa-Parlamentet til at gribe ind med henblik på at 
opnå, at ovenstående direktiv straks finder anvendelse på dette konkrete tilfælde, således at de 
pågældende arbejdstagere med tidsbegrænsede ansættelseskontrakter hos EL.G.A. kan sikres 
ligebehandling og få den form for ansættelseskontrakt, hvortil de er berettigede i henhold til 
fællesskabslovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. august 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2007.
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"Andragerens klage er også registreret af Kommissionen som en klage.

I 2005 blev en række medarbejdere hos ELGA (en privatretligt reguleret virksomhed i den 
bredere offentlige sektor, som er fuldstændigt statsejet) nødt til at forlade deres stilling, da 
deres tidsbegrænsede kontrakter udløb. De pågældende medarbejdere henvendte sig til de 
civile domstole med påstand om, at de var berettiget til tidsubegrænsede kontrakter. De tog 
retsskridt og anlagde begge en "normal" retssag med krav om midlertidig afhjælpning. En 
distriktsdomstol gav dem medhold, men kendelsen blev kæret af sagsøgte. Medarbejderne fik 
endvidere tilkendt foreløbige afgørelser. Ifølge disse afgørelser var ELGA forpligtet til at 
genansætte medarbejderne midlertidigt. Afgørelserne blev ikke respekteret af ELGA, idet 
ELGA henviste til de ændrede procedureregler, ifølge hvilke foreløbige afgørelser ikke kunne 
håndhæves over for den bredere offentlige sektor (Parlamentets Udvalg for Andragender er 
allerede blev gjort opmærksom på den manglende håndhævelse af foreløbige afgørelser mod 
den bredere offentlige sektor i Grækenland i andragende nr. 455/2005). Medarbejderne fik 
endvidere en afgørelse om foreløbige forholdsregler fra domstolen, hvor de foreløbige 
afgørelser blev stadfæstet. De skulle imidlertid underrette anklagemyndigheden for Areios 
Pagos (den øverste domstol i Grækenland i civile og strafferetlige sager) om den foreløbige 
afgørelse, idet anklagemyndigheden for Areios Pagos i henhold til § 4e, stk. 4, i lov nr. 
3388/2005, har ret til at ansøge om ændring af en domstolsafgørelse om foreløbige 
forholdsregler, hvis den efter hans mening omhandler spørgsmål af almen interesse, og hvis 
sagsøgte er den offentlige forvaltning, lokale offentlige organer og andre offentligretlige 
personer samt andre privatretligt regulerede juridiske personer i den bredere offentlige sektor, 
som er fuldstændigt ejet af den offentlige forvaltning. Anklagemyndigheden anmodede om 
ændring, og sagen blev drøftet i plenarforsamlingen i Areios Pagos, som omstødte den 
foreløbige afgørelse og henviste den til domstolen i første instans igen. Areios Pagos 
udelukkede andre måder, hvorpå tidsbegrænsede ansættelseskontrakter kunne konverteres til 
tidsubegrænsede kontrakter, end de i præsidentiel anordning 164/04 fastlagte, idet den fandt 
dem forfatningsstridige.

Andragerne gør gældende, at kravet om foreløbige forholdsregler havde til formål at yde 
beskyttelse til sagsøgerne i henhold til direktiv 1999/70, navnlig artikel 5 (bestemmelser om 
misbrug), og at medarbejdere, der ønsker at håndhæve deres rettigheder i medfør af direktiv 
1999/70/EF, ikke har nogen effektiv retslig beskyttelse. De anfører endvidere, at den græske 
stat undlod at gennemføre direktiv 1999/70/EF korrekt, idet den i modstrid med artikel 8, stk. 
3, i direktivet reducerede den beskyttelse, der ydes i henhold til lov nr. 2112/1920. Endelig 
krænkes principperne i den græske retsplejelov, retten til en retfærdig rettergang, ved, at 
anklagemyndigheden for Areios Pagos gives en vidtrækkende ret til at anmode om ændring af 
en domstolsafgørelse om foreløbige forholdsregler, hvis den efter hans mening omhandler 
spørgsmål af almen interesse, og hvis sagsøger er den bredere offentlige sektor.

Den græske lovgivning om gennemførelse af direktiv 1999/70/EF i den nationale lovgivning 
synes nu at være korrekt. En række spørgsmål vedrørende anvendelsen af bestemmelserne i 
dette direktiv i overgangsperioden, da direktivet endnu ikke var blevet gennemført korrekt, er 
imidlertid genstand for en række verserende sager ved de nationale domstole, men også for 
klager, andragender og parlamentariske spørgsmål.

Efter Kommissionens oplysninger er artikel 20 i lov nr. 3301/2004, som indeholder en 
bestemmelse om undladelse af at håndhæve foreløbige afgørelser og kendelser mod den 
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offentlige forvaltning, lokale offentlige organer og andre offentligretlige personer, blevet 
erklæret forfatningsstridig af Athens appeldomstol (afgørelse nr. 1837/07). Derfor kan 
foreløbige afgørelser fra de civile domstole om foreløbig genansættelse af medarbejdere på 
den ene side håndhæves over for den offentlige forvaltning. På den anden side har det græske 
statsråd (den øverste forvaltningsdomstol) tidligere fastlagt, at de kompetente domstole til 
løsning af tvister vedrørende anvendelsen af artikel 11 i præsidentiel anordning nr. 164/2004 
var forvaltningsdomstolene og ikke de civile domstole, idet disse bestemmelser indeholder 
offentligretlige regler, som den uafhængige forvaltningsmyndighed ASEP er ansvarlig for at 
gennemføre. Derfor er ASEP's afgørelser, som offentliggøres i henhold til bestemmelserne i 
artikel 11 i præsidentiel anordning nr. 164/2004, afgørelser, som kan håndhæves, og som 
skaber afvigelser, som skal undersøges af statsrådet og forvaltningsdomstolene.

Kommissionen undersøger ovennævnte forhold nærmere og agter i den forbindelse at anmode 
de græske myndigheder om yderligere oplysninger og forklaringer. Kommissionen vil tage 
højde for andragernes oplysninger med hensyn til anklagemyndigheden for Areios Pagos' 
rettigheder. Undersøgelsen 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.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt den græske stat undlod at gennemføre direktiv 
1999/70/EF korrekt, og hvis den reducerede den beskyttelse, der ydes i henhold til direktivets 
artikel 8, stk. 3, ønsker Kommissionen at påpege, at der ikke er påvist nogen reduktion af den 
generelle beskyttelse af arbejdstagere med hensyn til aftalen på grundlag af de 
forhåndenværende oplysninger."


