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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0233/2003 af Christos Polyzogopoulos, græsk statsborger, for 
sammenslutningen af græske arbejdstagere (GSEE), og en medunderskriver, om 
Grækenlands manglende overholdelse af Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om 
rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og 
CEEP

Andragende 0455/2005 af Magdalini Tsipra, græsk statsborger, for P.O.E.I.D.D. (den
panhellenske sammenslutning af offentligt ansatte i henhold til privatretten), om 
Grækenlands manglende overholdelse af Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om 
rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og 
CEEP

1. Sammendrag af andragende 0233/2003

Andrageren, som er formand for GSEE, anfører, at Grækenland endnu ikke har vedtaget de 
nødvendige love og administrative bestemmelser til gennemførelse af ovennævnte direktiv på 
trods af, at fristen sammen med den forlængelse på 12 måneder, Grækenland fik bevilget i 
betragtning af de særlige problemer, der opstod, udløb den 10. juli 2002. Andrageren 
opfordrer Parlamentet til at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at direktivet 
gennemføres i Grækenland, således at midlertidigt ansatte i Grækenland bliver sikret 
ligebehandling og acceptable ansættelseskontrakter.

Sammendrag af andragende 0455/2005

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 
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ligebehandling og de kontraktvilkår, de er berettiget til i henhold til EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0233/2003 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 
2003).
Andragende 0455/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. september 
2005)
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2007.

"Baggrund og klagen

Andrageren klager over, at Grækenland endnu ikke har overholdt direktiv 1999/70/EF om 
tidsbegrænset ansættelse.  Selv om Grækenland har gennemført direktivet, gør andragerne 
gældende, at der er procedureregler, som forhindrer, at domme, som giver afskedigede 
arbejdstagere en vis grad af foreløbig beskyttelse, efterkommes.  De opfordrer Europa-
Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at sikre øjeblikkelig overholdelse af direktiv 
1999/70/EF om tidsbegrænset ansættelse 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.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen kontaktede de græske myndigheder vedrørende håndhævelsen af foreløbige 
domme mod den græske offentlige sektor. De græske myndigheder svarede, at det ikke er de 
almindelige domstole men forvaltningsdomstolene, som har kompetence til at pådømme sager 
vedrørende omdannelsen af tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede kontrakter i den 
græske offentlige sektor, og at de pågældende procedureregler ikke berører den fulde og 
effektive gennemførelse af de foranstaltninger, der er vedtaget for at gennemføre direktiv 
1999/70/EF.  Denne holdning blev bekræftet i dom nr. 19/2007 fra den hellenske højesteret.  

Kommissionens tjenestegrene agter imidlertid at skrive til de græske myndigheder igen og 
opfordre dem til at præcisere lovgivningen vedrørende overgangsperioden, som kan omfatte 
national lovgivning, der går videre end gennemførelsesforanstaltningerne for direktiv 
1999/70/EF.

Konklusioner

I lyset af forklaringerne fra de græske myndigheder mener Kommissionen ikke, at der er 
grund til at træffe foranstaltninger mod Grækenland for manglende gennemførelse af direktiv 
1999/70/EF.

Kommissionen vil imidlertid fortsat følge gennemførelsen af direktiv 1999/70/EF i 
Grækenland, navnlig med hensyn til gennemførelsen og anvendelsen af lovgivningen om 
overgangsperioden (juli 2002 til juli 2004). Den vil analysere eventuelle yderligere 
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oplysninger fra de græske myndigheder og vil ikke tøve med eventuelt at træffe yderligere 
foranstaltninger i lyset af sådanne oplysninger."


