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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1376/2007 af Eleni Kalampoka, græsk statsborger, om 
manglende overholdelse i Grækenland af Rådets direktiv 1999/70/EF om 
rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, 
UNICE og CEEP

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at O.D.I.E. (Hellenic Horseracing Organisation) ikke har efterkommet 
ovennævnte direktiv i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Andrageren 
henviser endvidere til, at hun og andre ca. 700 kontrakthaverne i årevis har haft 
tidsbegrænsede kontrakter af en dags varighed, hvilket i henhold til de gældende regler gør 
det muligt at undgå at omdanne en tidsbegrænset ansættelse til en tidsubegrænset. Trods 
afgørelse fra den græske myndighed ASEP (Supreme Council for Civil Personnel Selection) i 
den pågældende sag har O.D.I.E. ikke ændret holdning. Andrageren anmoder følgelig Europa-
Parlamentet om at gribe ind med henblik på omgående gennemførelse af ovennævnte direktiv 
i det konkrete tilfælde, således at de berørte arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse i 
O.D.I.E. sikres den ligebehandling og den form for arbejdskontrakter, de har krav på i 
henhold til EU's retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren har i de sidste 23 år arbejdet på deltid (normalt tre dage om ugen) på kontrakter 
af en dags varighed for O.D.I. E (Hellenic Horseracing Organisation) og ansøgte sin 
arbejdsgiver om omdannelse til en tidsubegrænset kontrakt i henhold til bestemmelserne i 
artikel 11 i præsidentiel anordning 164/2004. Hun oplyser, at ca. 700 andre personer står i 
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samme situation. O.D.I. E afviste ansøgningen, og andrageren og andre appellerede til ASEP 
(Supreme Council for Civil Personnel Selection), i henhold til artikel 11. Andrageren oplyser 
udvalget om, at ASEP i 2005 afgjorde, at O.D.I. E's beslutning var "uretmæssig" og henviste 
sagen tilbage til O.D.I. E's bestyrelse, således at denne kunne nå en ny begrundet beslutning.  
Der er endnu ikke fundet nogen løsning på problemet.

Direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af 
EFS, UNICE og CEEP1 (herefter "direktivet") blev gennemført i Grækenland for den 
offentlige sektor ved præsidentiel anordning 164/2004. Grækenland gennemførte direktivet 
ca. to år efter fristen for gennemførelse, og artikel 11 berørte overgangsbestemmelser for 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse, som havde en kontrakt på ikrafttrædelsesdatoen 
for præsidentiel anordning 164/2004 eller i de foregående tre måneder.  Med artiklen blev det 
fastsat, at tidsbegrænsede kontrakter kunne omdannes til tidsubegrænsede kontrakter, hvis 
arbejdstageren med tidsbegrænset ansættelse opfyldte de kumulative krav i henhold til stk. 1.

Endvidere gennemfører artikel 5 og 6 i den græske lov forpligtelsen i § 5 i rammeaftalen, der 
indgår som bilag til direktivet, med henblik på at fastsætte bestemmelser, som forhindrer 
misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter.

I artikel 5 fastsættes det, at flere på hinanden følgende kontrakter ikke må indgås mellem den 
samme arbejdsgiver og arbejdstager for det samme arbejde, hvis der er mindre end tre 
måneder imellem kontrakterne, medmindre dette kan begrundes objektivt.  Mere end tre på 
hinanden følgende kontrakter er forbudt, medmindre der forefindes en objektiv begrundelse.

I artikel 6 fastsættes det, at varigheden af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
kontrakter kun må overstige 24 måneder under specielle omstændigheder, og de eksempler, 
der gives, omfatter ledelsespersonale, arbejdstagere, som er ansat under forskningsprojekter 
eller subsidierede eller finansierede programmer, eller arbejdstagere, som er ansat med 
henblik på at opfylde forpligtelser, som bygger på kontrakter med internationale 
organisationer.

EF-Domstolen har i C-212/04 Adeneler bekræftet, at omdannelse af en tidsbegrænset kontrakt 
til en tidsubegrænset kontrakt ikke er påkrævet i henhold til direktivet.  I C-268/06 Impact 
bekræftede Domstolen, at § 5, stk. 1, i rammeaftalen (Bestemmelser om misbrug), der indgår 
som bilag til direktivet, ikke havde direkte virkning og derfor ikke kunne anvendes direkte 
ved en national domstol.  Der er således intet krav i fællesskabslovgivningen om, at 
tidsbegrænsede kontrakter skal omdannes til tidsubegrænsede kontrakter, og ingen ret til 
beskyttelse i henhold til bestemmelser om misbrug i perioden mellem fristen for 
gennemførelse og ikrafttrædelsen af den nationale lovgivning.

De græske myndigheder valgte imidlertid at indføre overgangsbestemmelser med henblik på 
at kompensere for den sene gennemførelse af direktivet.  Det fremgår ikke klart af 
andragendet, hvorvidt O.D.I. E fortsat ansætter arbejdstagere på kontrakter af en dags 
varighed, hvilket kan være en løbende overtrædelse af § 5 i rammeaftalen, der indgår som 
bilag til direktivet.

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
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Kommissionen agter at anmode de græske myndigheder om yderligere oplysninger om O.D.I. 
E's afvisning af andragerens ansøgning og ansøgningerne fra 700 andre ansøgere i samme 
situation.  Kommissionen vil endvidere anmode om oplysninger om O.D.I. E's nuværende 
praksis med hensyn til kontrakter af en dags varighed. Kommissionen vil informere Udvalget 
for Andragender, når den har modtaget svar fra de græske myndigheder."


