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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0296/2004, ingiven av Irini Savvidou (grekisk medborgare), för 
föreningen för lokalanställda vid kommunen Veria (”Somatio Ergazomenon sta 
Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias”), och undertecknad av ytterligare 
1 person, om påstått missbruk av visstidsanställningskontrakt

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är ordförande för ovannämnda förening, hävdar att de kommunala 
myndigheterna i Veria efter kommunalvalet 2002 sade upp visstidsanställningskontrakt för 
115 kommunalanställda. Framställaren hävdar att anställningar och avskedanden av personal 
ofta är politiskt motiverade och att de grekiska myndigheterna överträder EU:s lagstiftning 
om visstidsanställningskontrakt, särskilt när det gäller skydd av arbetstagarnas grundläggande 
sociala rättigheter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 september 2004. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 mars 2005

Framställaren klagar över att anställda vid kommunen Veria har friställts efter 36 månaders 
oavbruten anställning, trots att de har täckt permanenta och kontinuerliga behov i kommunen 
och de offentliga företagen. Framställaren uppmanar därför EU och den grekiska staten att se 
till att gemenskapsdirektiven om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter genomförs 
omedelbart, att visstidsanställningskontrakten för dessa arbetstagare erkänns som 
tillsvidareanställningskontrakt och att dessa arbetstagare garanteras samma lön och arbetstid 
som kommuntjänstemän.

Enligt direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 
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och CEEP1 ska medlemsstaterna införa åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår 
genom användandet av flera på varandra följande visstidsanställningskontrakt. De kan välja 
att införa bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, bestämmelser 
om en övre sammanlagd tidsgräns för kontraktens varaktighet eller bestämmelser om hur 
många gånger en visstidsanställning eller ett anställningsförhållande får förnyas.

Det är medlemsstaterna som efter samråd med arbetsmarknadens parter i förekommande fall 
ska besluta om villkoren för att visstidsanställningskontrakt ska betraktas som flera ”på 
varandra följande” och när de ska anses vara tillsvidareanställningskontrakt. Arbetstagare med 
visstidskontrakt har inte rätt att automatiskt få tillsvidarekontrakt enligt direktivet. Huruvida 
visstidsanställningskontrakten för arbetstagarna vid kommunen Veria ska omvandlas till fasta 
tjänster eller kontrakten ska löpa ut är följaktligen en fråga som ska beslutas av Grekland.

Den första genomförandelagstiftningen i Grekland, som trädde i kraft den 2 april 2003, var 
inte tillfredsställande när det gäller åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår genom 
användandet av flera på varandra följande visstidsanställningskontrakt. Den 19 juli 2004 
utfärdade Grekland emellertid ett nytt dekret som förändrar situationen inom den offentliga 
sektorn. Förutom att vissa visstidsanställningskontrakt omvandlas till fasta tjänster är den 
allmänna regeln att visstidsanställningskontrakt som överskrider den maximala varaktigheten 
förklaras ogiltiga, varvid arbetstagarna beviljas ersättning och arbetsgivarna påförs påföljder.

Bestämmelserna om flera på varandra följande visstidsanställningskontrakt i dekretet 
förefaller nu att uppfylla bestämmelserna i direktivet om ramavtalet om visstidsarbete. Genom 
de grekiska dekreten genomförs även klausul 4 i direktivet, där det fastställs att 
visstidsanställda, när det gäller anställningsvillkor, inte ska behandlas mindre fördelaktigt än 
jämförbara tillsvidareanställda enbart på grund av att de har en visstidsanställning, om detta 
inte motiveras på objektiva grunder.

4. Ytterligare svar från kommissionen, mottaget den 28 mars 2006

Tidsgränsen för Greklands införlivande av direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om 
visstidsarbete var den 10 juli 2002. Grekland har sedan dess meddelat kommissionen att 
direktivet har införlivats genom tre presidentdekret, 81/2003 av den 2 april 2003, 164/2004 av 
den 19 juli 2004 och 180/2004 av den 23 augusti 2004. Under tiden har kommissionen 
mottagit ett antal skrivelser och klagomål och Europaparlamentet har mottagit ett antal 
framställningar, som alla handlar om olika klagomål rörande införlivandet av direktivet i 
Grekland.

Efter en grundlig analys av de ovannämnda presidentdekreten har kommissionen inte för 
avsikt att inleda överträdelseförfaranden mot Grekland för underlåtenhet att införliva 
direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete. Det ska tilläggas att de enskilda 
klagandena kommer att ges möjlighet att inkomma med sina synpunkter innan klagomålen 
avslutas.

5. Ytterligare svar från kommissionen, mottaget den 28 februari 2007

Svaret rör framställningarna 930/2002, 233/2003, 336/2003, 669/2003, 296/2004, 356/2004, 
                                               
1 EGT L 175, 10.7. 1999, s. 43.
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460/2005 och 665/2005.

Den 4 juli 2006 avgav EG-domstolen sin dom i mål C-212/04, Adeneler, där en 
grekisk myndighet ifrågasatte tolkningen och effekterna av direktiv 1999/70/EG mot 
bakgrund av vissa bestämmelser i presidentdekret 81/2003. Domstolen konstaterade att det 
fanns problem med några av bestämmelserna i detta dekret. Kommissionen hade redan i ett 
tidigare skede konstaterat att dessa bestämmelser var problematiska och informerade därför de 
grekiska myndigheterna om detta under 2004. De omstridda bestämmelserna i dekret 81/2003 
har ändrats genom presidentdekreten 164/2004 och 180/2004. Det ska tilläggas att 
EG-domstolen i domen i Adeneler-målet även stödde den ståndpunkt som kommissionen 
delgett utskottet för framställningar vid flera tillfällen, dvs. att medlemsstaterna enligt 
direktiv 1999/70/EG är skyldiga att införa åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår 
genom användandet av på varandra följande visstidsanställningskontrakt, men att direktivet 
inte innehåller några krav på att visstidskontrakt ska omvandlas till tillsvidarekontrakt så 
länge som det finns andra effektiva åtgärder för att förhindra missbruk.

Kommissionen anser att sådana åtgärder har införts genom presidentdekreten 164/2004 och 
180/2004. Alla relevanta klagomål som har ingivits till kommissionen om införlivandet av 
direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete i Grekland genom de 
tre presidentdekreten 81/2003 av den 2 april 2003, 164/2004 av den 19 juli 2004 och 
180/2004 av den 23 augusti 2004 har följaktligen avslutats.

Dessutom bör följande två faktorer nämnas när det gäller den praktiska tillämpningen och 
genomförandet av den grekiska lagstiftningen för att införliva direktiv 1999/70/EG:

Efter det att klagomålen hade avslutats har kommissionen fått information om den senaste 
utvecklingen i Grekland. De allmänna domstolarna har i många fall beslutat att 
visstidsanställningskontrakt inom den offentliga sektorn ska omvandlas till 
tillsvidarekontrakt, men de administrativa myndigheterna och tillsynsmyndigheterna har 
vägrat att verkställa dessa beslut. Å ena sidan innebär en vägran av de 
grekiska myndigheterna att godta omvandling av visstidskontrakt till tillsvidarekontrakt 
inte nödvändigtvis att de inte har genomfört direktivet på ett korrekt sätt. Om de allmänna 
domstolarna har konstaterat att den enda effektiva lösningen som finns till hands är att 
omvandla visstidskontrakt till tillsvidarekontrakt, skulle en vägran att verkställa dessa 
beslut å andra sidan ge upphov till frågor när det gäller tillämpningen av 
direktiv 1999/70/EG i den mån som besluten rör ärenden som omfattas av detta direktiv.

Det finns även en mer allmän fråga som rör den särskilda lagstiftningen om genomförande 
av provisoriska åtgärder mot staten och den bredare offentliga sektorn när det gäller till 
exempel omvandling av visstidskontrakt. Det är dessa frågor som tas upp i 
framställning 455/2005.

Kommissionen undersöker de ovannämnda frågorna närmare och har därför uppmanat de 
grekiska myndigheterna att inkomma med ytterligare upplysningar. Med stöd av 
undersökningen kan kommissionen utvärdera det system som de grekiska myndigheterna har 
infört för att garantera tillämpningen och genomförandet av den nationella lagstiftningen för 
införlivandet av direktiv 1999/70/EG.
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6. Ytterligare svar från kommissionen, mottaget den 12 februari 2008

Enligt direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 
och CEEP1 ska medlemsstaterna införa åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår 
genom användandet av flera på varandra följande visstidsanställningskontrakt. De kan välja 
att införa bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, bestämmelser 
om en övre sammanlagd tidsgräns för kontraktens varaktighet eller bestämmelser om hur 
många gånger en visstidsanställning eller anställningsförhållande får förnyas.

Det är medlemsstaterna som efter samråd med arbetsmarknadens parter i förekommande fall 
ska besluta enligt vilka villkor ett visstidsanställningskontrakt ska betraktas som flera ”på 
varandra följande” och när de ska anses vara tillsvidareanställningskontrakt.

Direktivet innehåller inga krav på att visstidskontrakt ska omvandlas till tillsvidarekontrakt så 
länge som det finns andra effektiva åtgärder för att förhindra missbruk. I sin dom av 
den 4 juli 2006 i mål C-212/04, Adeneler, stödde EG-domstolen den ståndpunkt som 
kommissionen delgett utskottet för framställningar vid flera tillfällen, dvs. att 
medlemsstaterna enligt direktiv 1999/70/EG är skyldiga att införa åtgärder för att förhindra 
missbruk som uppstår genom användandet av på varandra följande 
visstidsanställningskontrakt, men att direktivet inte innehåller några krav på att 
visstidskontrakt ska omvandlas till tillsvidarekontrakt så länge som det finns andra effektiva 
åtgärder för att förhindra missbruk.

Den första genomförandelagstiftningen i Grekland, som trädde i kraft den 2 april 2003, var 
inte tillfredsställande när det gäller åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår genom 
användandet av flera på varandra följande visstidsanställningskontrakt. Den 19 juli 2004 
utfärdade Grekland emellertid ett nytt dekret som förändrar situationen inom den offentliga 
sektorn. Förutom att vissa visstidsanställningskontrakt omvandlas till fasta tjänster är den 
allmänna regeln att visstidsanställningskontrakt som överskrider den maximala varaktigheten 
förklaras ogiltiga, varvid arbetstagarna beviljas ersättning och arbetsgivarna påförs påföljder.

Enligt kommissionens åsikt leder presidentdekreten 164/2004 och 180/2004 till att kraven i 
direktivet uppfylls.

Bestämmelserna om flera på varandra följande visstidskontrakt i det nya dekretet förefaller nu 
uppfylla direktivet om visstidsarbete.

Slutsatser

Enligt kommissionens uppfattning har de nödvändiga åtgärderna för att genomföra 
direktiv 1999/70/EG införts genom presidentdekreten 164/2004 och 180/2004. Denna 
framställning innehåller inga upplysningar som kan få kommissionen att ändra sin 
uppfattning.
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