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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1376/2007, ingiven av Eleni Kalampoka (grekisk medborgare), om 
Greklands åsidosättande av rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om 
visstidsarbete undertecknat av EFS, Unice och CEEP

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att ODIE (det grekiska hästkapplöpningsförbundet) inte efterlever ovan 
nämnda direktiv i samband med att avtal om visstidsarbete upprättats. Hon framhåller också 
att hon och cirka 700 andra kontraktsanställda i åratal har arbetat under visstidsavtal för en 
dag, vilka med de nuvarande reglerna gör det möjligt att kringgå skyldigheten att omvandla 
visstidsavtal till tillsvidareavtal. Trots ett utslag i ärendet av den grekiska myndigheten ASEP 
(högsta rådet för rekrytering av civil personal) har ODIE inte ändrat inställning. Därför 
uppmanar framställaren Europaparlamentet att ingripa i syfte att genomföra ovan nämnda 
direktiv i detta ärende utan dröjsmål, så att dessa visstidsanställda inom ODIE får 
likabehandling och det slags anställningsavtal som de har rätt till enligt EU:s lagstiftning. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

Framställaren har under de senaste 23 åren arbetat deltid (vanligen tre dagar i veckan) med 
endagars visstidsavtal för ODIE (det grekiska hästkapplöpningsförbundet), och hon har ansökt 
hos arbetsgivaren att få omvandla detta till ett tillsvidareavtal enligt de villkor som beskrivs i 
artikel 11 av presidentdekret nr 164/2004. Hon framhåller att det finns ytterligare 
700 personer som befinner sig i samma situation. ODIE har avvisat ansökningarna, och 
framställaren och de övriga har överklagat till ASEP (högsta rådet för rekrytering av civil 
personal), enligt vad som föreskrivs i artikel 11. Enligt framställaren beslutade rådet 2005 att 
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ODIE:s beslut var fel och hänvisade fallet tillbaka till ODIE:s styrelse för att denna skulle 
fatta ett nytt motiverat beslut. Frågan är ännu inte löst. 

Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, Unice och 
CEEP1 (hädanefter “direktivet”) införlivades i Grekland med avseende på den offentliga 
sektorn genom presidentdekretet 164/2004. Detta gjordes två år efter att tidsfristen för 
införlivandet löpt ut. I artikel 11 föreskrivs övergångsbestämmelser för dem som har 
tidsbegränsade anställningar vid tiden för ikraftträdandet av presidentdekretet PD 164/2004 
eller de tre efterföljande månaderna. Enligt artikeln ska en tidsbegränsad anställning kunna 
omvandlas till tillsvidareanställning om den visstidsanställde uppfyller de samlade villkor 
som anges i paragraf 1.

I artikel 5 och 6 i den grekiska lagen införlivas dessutom de krav som anges i klausul 5 i det 
ramavtal som bifogas direktivet, och enligt vilket åtgärder ska vidtas för att undvika missbruk 
av på varandra följande visstidsanställningar.

I artikel 5 anges att på varandra följande avtal om tidsbegränsad anställning inte kan slutas 
mellan samma arbetsgivare och anställd för samma arbete, om perioden mellan sådana 
kontrakt underskrider tre månader, såvida detta inte är motiverat av objektiva skäl. Att sluta 
fler än tre på varandra följande avtal är förbjudet om det inte är motiverat av objektiva skäl. 

I artikel 6 anges att den maximala perioden för på varandra följande avtal om tidsbegränsad 
anställning bara får överskrida 24 månader vid särskilda omständigheter, och de exempel som 
ges inbegriper ledningspersonal, anställda som är inhyrda för forskningsprojekt, för 
subventionerade eller finansierade program eller arbetstagare som är inhyrda för att uppfylla 
förpliktelser som uppkommit genom kontrakt med internationella organisationer. 

Europeiska gemenskapernas domstol har genom C–212/04 Adeneler bekräftat att omvandling 
av en visstidsanställning till en tillsvidareanställning inte krävs enligt direktivet. I C–268/06 
Impact, bekräftade domstolen att klausul 5.1 i ramavtalet (Åtgärder för att undvika missbruk), 
som bifogas till direktivet, inte hade en sådan direkt effekt att det kunde åberopas i en 
nationell domstol. Följaktligen finns det inte i gemenskapslagstiftningen några krav på att 
visstidsanställningar ska omvandlas till tillsvidareanställningar, och inte heller på att man ska 
ha rätt till åtgärder för att undvika missbruk under perioden mellan att tidsfristen för 
införlivandet går ut och den nationell lagstiftning träder i kraft.

De grekiska myndigheterna har emellertid valt att tillämpa övergångsbestämmelser för att 
kompensera för det sena införlivandet av direktivet. Det framgår inte av framställningen 
huruvida ODIE fortsätter med sina visstidsavtal för en dag, något som skulle kunna vara ett 
pågående brott mot klausul 5 i det ramavtal som bifogas direktivet. 

                                               
1 EGT L 175 10.7.1999, s. 43.
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Kommissionen kommer att skriva till de grekiska myndigheterna och begära ytterligare 
upplysningar när det gäller ODIE:s nekan att pröva ansökningarna från framställaren och de 
700 övriga i samma situation. Dessutom kommer kommissionen att fråga om vilken praxis 
ODIE har när det gäller visstidsavtal för en dag som följer på varandra. Kommissionen 
kommer att uppdatera utskottet för framställningar när man har fått svar från de grekiska 
myndigheterna. 


