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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1468/2007 af Fotini Dermitzaki, græsk statsborger, og 34 
medunderskrivere, 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, der er advokat for de 34 medunderskrivere, påpeger, at den græske stat og de 
kommunale myndigheder i Kropia Attikis ikke har efterkommet bestemmelserne i 
ovennævnte direktiv i forbindelse med 34 tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Andragerne 
henviser endvidere til, at kontrakthaverne har haft tidsbegrænsede kontrakter med afbrydelser, 
hvilket i henhold til de gældende regler gør det muligt at undgå at omdanne en tidsbegrænset 
ansættelse til en tidsubegrænset.  Da de ansvarlige retsinstanser har truffet afgørelse i de med 
det pågældende forhold verserende søgsmål, hvilket de kommunale myndigheder i Kropia 
Attikis imidlertid ikke har taget til efterretning, anmoder andragerne 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 
kommunalforvaltningen i Kropia Attikis 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 29. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

Andrageren er advokat for de 34 medunderskrivere, som var eller er ansat under 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter af kommunalforvaltningen i Kropia.  Hun klager over, 
at kommunalforvaltningen i Kropia ikke har overholdt afgørelse 1718/2006 truffet af retten i 
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første instans i Athen (civil domstol), som på baggrund af lov 2112/1920 fandt, at de ansatte 
havde lidt overlast, jf. artikel 5 i rammeaftalen, og afgjorde, at de skulle ydes beskyttelse, jf. 
direktiv 1999/70 og § 8, stk. 3, i lov 2112/1920, som i henhold til andrageren er et tilsvarende 
retsmiddel i græsk lov inden for rammerne af artikel 5 i rammeaftalen.

Andrageren anfører videre, at kommunalforvaltningen i Kropia ikke overholder ovennævnte 
domstolsafgørelse på opfordring af Den Hellenske Republik (specifikt indenrigsministeren), 
som er enig med appeldomstolen (og har udstedt to cirkulærer herom til de lokale 
myndigheder) i, at de civile domstole ikke var kompetente til at afgøre et spørgsmål 
vedrørende § 11 i præsidentiel anordning 164/2004, som hørte under de administrative 
domstole, og som derfor forbød overholdelsen af de civile domstoles afgørelse om 
spørgsmålet om afbrydelse af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller omdannelse til 
tidsubegrænsede kontrakter.  

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind, for så vidt angår den omgående 
gennemførelse af direktiv 1999/70/EF om tidsbegrænset ansættelse, så de rettigheder, der 
angiveligt følger af fællesskabslovgivningen og direktiv 1999/70/EF, på grundlag af hvilket 
den græske civile domstol afgjorde, at 34 arbejdstagere med tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter i Kropia skulle have deres kontrakter omdannet til tidsubegrænsede 
kontrakter, kan udøves.

De supplerende oplysninger dateret den 18. april 2008 oplyste Udvalget for Andragender om, 
at et råd bestående af tre medlemmer under den græske højesteret havde afgjort, at 
kommunalforvaltningen i Kropia ikke havde ret til at forsinke overholdelsen af den 
uigenkaldelige afgørelse 1718/2006, og krævede, at den blev gennemført inden for en frist på 
to måneder.

I henhold til bestemmelserne i artikel 5 i Rådets direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, skal 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af flere på 
hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter.  De græske myndigheder 
gennemførte denne bestemmelse for den offentlige sektor ved hjælp af præsidentiel anordning 
164/2004, som begrænsede antallet af på hinanden følgende kontrakter mellem de samme 
parter om det samme arbejde til maksimalt tre eller en samlet varighed på 24 måneder, 
medmindre der foreligger særlige omstændigheder.  Direktivet indeholder ingen 
bestemmelser om de formål, hvortil der må indgås tidsbegrænsede kontrakter.

Da præsidentiel anordning 164/2004 trådte i kraft efter tidsfristen for gennemførelse i 
Grækenland, indeholdt § 11 bestemmelser om overgangsordninger, hvorunder medarbejdere 
med tidsbegrænsede kontrakter kunne få deres kontrakter omdannet til tidsbegrænsede 
kontrakter, hvis de opfyldte visse kriterier.

På tidspunktet for vedtagelsen af direktivet var der desuden allerede indført lov 2112/1920 i 
Grækenland om obligatorisk underretning om ophør af ansættelseskontrakter i den private 
sektor, som anfører det varsel, som en arbejdsgiver skal overholde for at bringe 
tidsubegrænsede kontrakter til ophør, afhængigt af ansættelsesforholdets varighed.  § 8, stk. 3, 
i denne lov udvider disse ophørsbestemmelser til at omfatte medarbejdere med 
tidsbegrænsede kontrakter, hvor arten af kontrakten er fastlagt bevidst med henblik på at 
omgå bestemmelserne i denne lov, hvad angår den obligatoriske underretning om ophør af 
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ansættelseskontrakter.

Forholdet mellem § 8, stk. 3, i lov 2112/190 og artikel 5 i direktiv 1999/70/EF er forelagt EF-
Domstolen til præjudiciel høring af retten i første instans i Rethymnon i sagen C-378-380/07.

§ 8, stk. 3, i lov 2112/1920 gælder udelukkende for tidsbegrænsede kontrakter, hvis deres 
varighed ikke kan begrundes i arten af kontrakten, men er fastlagt bevidst med henblik på at 
omgå bestemmelserne i lov 2112/1920, hvad angår den obligatoriske underretning om ophør 
af ansættelseskontrakter.

Direktivet indeholder ingen begrænsninger med hensyn til de formål, hvortil tidsbegrænsede 
kontrakter kan indgås, og kræver derfor ingen foranstaltninger for tidsbegrænsede kontrakter, 
der opfylder en arbejdsgivers faste og permanente behov, og det fastlægger heller ikke 
foranstaltninger for enkeltstående tidsbegrænsede kontrakter. Det tager desuden ikke stilling 
til, om varigheden af kontrakten er begrundet.  EF-Domstolen har i sin kendelse i sagen C-
212/04 Adeneler (præmis 91 ff.) bekræftet, at direktivet ikke indeholder krav om, at 
tidsbegrænsede kontrakter skal omdannes til tidsubegrænsede kontrakter.

I henhold til artikel 5 i rammeaftalen skal der iværksættes foranstaltninger med henblik på at 
forhindre misbrug af på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter, uanset hvorfor de er 
indgået, om de opfylder en arbejdsgivers løbende, permanente behov eller en arbejdsgivers 
kortsigtede behov f.eks. for at dække sæsonmæssige stigninger i arbejdsmængden eller 
erstatte en medarbejder på barselsorlov.  Denne bestemmelse er gennemført i græsk 
lovgivning ved § 5 i præsidentiel anordning 164/2004.  

Kommissionen finder, at bestemmelserne i den allerede eksisterende § 8, stk. 3, i lov 
2112/1920 ikke henhører under fællesskabslovgivningen.  Den gennemfører ikke 
bestemmelsen i artikel 5 i rammeaftalen vedrørende foranstaltninger med henblik på at 
forhindre misbrug af på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter.  Det skyldes, at lov 
2112/1920 er både bredere end det, der kræves i henhold til artikel 5 i rammeaftalen (idet § 8, 
stk. 3, også gælder for tidsbegrænsede engangskontrakter uanset varighed), og smallere end 
det, der kræves i henhold til artikel 5 (idet § 8, stk. 3, ikke omhandler på hinanden følgende
tidsbegrænsede kontrakter eller kontrakter, hvis varighed kan begrundes i arten af arbejdet 
eller kontrakten).   

Da kravene i direktiv 1999/70 er gennemført ved præsidentiel anordning 164/2004, og da 
bestemmelserne i lov 2112/1920 ikke gennemfører kravene i direktiv 1999/70/EF, men 
faktisk dækker situationer, der ligger uden for direktivets krav og går videre end kravene i 
artikel 5 i rammeaftalen, finder Kommissionen, at denne sag ikke henhører under 
fællesskabslovgivningen, der ikke indeholder bestemmelser om beskyttelse af enkeltstående 
kontrakter eller tager stilling til de formål, hvortil kontrakterne er indgået.  Håndhævelsen af 
den græske lov 2112/1920 og spørgsmålet om den kompetente domstol er derfor et 
spørgsmål, der udelukkende afgøres af de nationale myndigheder i Grækenland.  
Kommissionen har ingen beføjelser i sådanne spørgsmål, da der ikke er krav om en sådan 
bestemmelse i fællesskabslovgivningen, og det ligger derfor uden for rammerne af 
Fællesskabets regelværk.


