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Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1468/2007 ingiven av Fotini Dermitzaki (grekisk medborgare) 
och undertecknad av ytterligare 34 personer, om Greklands underlåtenhet att 
följa direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av 
EFS, UNICE och CEEP

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är advokat och företräder de 34 personer som har undertecknat framställningen. 
Hon påpekar att den grekiska staten och de lokala myndigheterna i Kropia Attikis inte har 
följt föreskrifterna i ovan nämnda direktiv i samband med 34 avtal om visstidsanställning. 
Framställarna hänvisar även till det faktum att avtalsinnehavarna har haft visstidsavtal med 
uppehåll, vilket gör det möjligt enligt gällande regler att inte omvandla ett visstidsavtal till ett 
tillsvidareavtal. Eftersom de ansvariga nationella domstolarna har avkunnat dom i det 
anhängiga målet med lämpliga villkor, som de lokala myndigheterna i Kropia Attikis 
fortfarande inte har uppmärksammat, uppmanar framställarna Europaparlamentet att ingripa 
för att omedelbart genomföra det direktiv som nämns ovan i detta specifika fall, så att de 
berörda arbetstagarna som är visstidsanställda av den lokala förvaltningen i Kropia Attikis, 
kan garanteras likabehandling och de arbetsavtal de gör anspråk på enligt EU:s lagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

Framställaren är advokat som företräder 34 personer som är eller har varit visstidsanställda i
Kropias kommun. Hon hävdar att Kropias kommun inte har följt beslut 1718/2006 i Atens 
allmänna domstol för mindre tvistemål (ensamdomare). Med utgångspunkt i lag 2112/1920
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fastställde domstolen att de sökande utsatts för missbruk i den mening som avses i klausul 5 i 
ramavtalet och beordrade att de skulle skyddas inom ramen för direktiv 1999/70 och § 8.3 i 
lag 2112/1920, som framställaren menar är en likvärdig laglig åtgärd i den grekiska 
lagstiftningen i den mening som avses i klausul 5 i ramavtalet.

Framställaren hävdar dessutom att Kropias kommun, på anstiftan av den grekiska staten (i 
synnerhet inrikesministeriet) inte har följt ovan nämnda domstolsbeslut. Den grekiska staten
håller nämligen med revisionsrätten om att de allmänna domstolarna inte har behörighet att 
besluta i frågor som rör § 11 i presidentdekret 164/2004, eftersom dessa frågor faller under de 
administrativa domstolarnas behörighet (och därför har staten utfärdat cirkulär om detta till de 
lokala myndigheterna). Följaktligen förbjuder den grekiska staten att man följer beslut från 
allmänna domstolar i frågor om uppsägning av avtal om visstidsanställning eller omvandling 
till avtal om tillsvidareanställning. 

Framställaren ber Europaparlamentet att ingripa så att direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete 
omedelbart genomförs och de anställda kan få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och direktiv 1999/70/EG. Den grekiska allmänna domstolens beslut 
att 34 visstidsanställda i Kropia skulle bli tillsvidareanställda byggde just på 
gemenskapslagstiftningen.

Den 18 april 2008 informerades utskottet för framställningar om att ett råd med 
tre medlemmar från Högsta domstolen i Grekland hävdade att Kropias kommun inte hade rätt 
att fördröja verkställandet av det oåterkalleliga beslutet 1718/2006 och krävde att det skulle 
genomföras inom två månader. 

Enligt kraven i klausul 5 i rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP måste medlemsstaterna införa en eller flera åtgärder 
för att förhindra att visstidsanställningen missbrukas genom att flera visstidsanställningar 
följer på varandra. De grekiska myndigheterna införlivade kravet i den offentliga sektorn 
genom presidentdekret 164/2004. Enligt dekretet begränsas antalet på varandra följande 
visstidsanställningar mellan samma parter och för samma arbete till tre eller till en period på 
24 månader, utom under särskilda omständigheter. I direktivet tar man inte upp när
visstidsanställningar kan tillämpas. 

Eftersom presidentdekret 164/2004 trädde i kraft efter tidsfristen för införlivandet i Grekland
innehöll § 11 övergångsbestämmelser som innebär att visstidsanställda kan få sina 
anställningar omvandlade till tillsvidareanställningar om de uppfyller vissa kriterier.

När direktivet antogs fanns lag 2112/1920 redan i Grekland. Lagen innebär en skyldighet att 
lämna uppsägningstid när anställningsavtal sägs upp i den privata sektorn. I lagen anges hur 
lång uppsägningstid en arbetsgivare måste lämna vid uppsägning av avtal om 
tillsvidareanställning, vilket beror på anställningens längd. Enligt § 8.3 i lagen omfattar dessa 
bestämmelser även visstidsanställda när ett avtal har upprättats av en viss art i avsikt att 
kringgå bestämmelserna i lagen när det gäller skyldigheten att lämna uppsägningstid vid 
uppsägning av anställningsavtal. 
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Interaktionen mellan § 8.3 i lag 2112/1920 och klausul 5 i direktiv 1999/70/EG har 
underrätten i Rethymnon under sina förundersökningar av fallen C-378–380/07 hänskjutit till 
EG-domstolen.

§ 8.3 i lag 2112/1920 gäller bara avtal om visstidsanställning om avtalets varaktighet inte är 
berättigad med hänsyn till avtalets art utan om avtalet har upprättats i avsikt att kringgå 
bestämmelserna i lag 2112/1920 när det gäller skyldigheten att lämna uppsägningstid vid 
uppsägning av anställningsavtal.

I direktivet tar man inte upp några begränsningar angående i vilket syfte en visstidsanställning 
kan inrättas. Man kräver inte några åtgärder för de visstidsanställningar som är avsedda att 
tillgodose en arbetsgivares bestående behov eller för enskilda visstidsanställningar. Man talar 
inte heller om huruvida ett anställningsavtals längd är berättigad. Dessutom bekräftade 
EG-domstolen i sitt avgörande C-212/04 Adeneler m fl (punkt 91) att direktivet inte innehåller 
några krav på att visstidsanställningar ska omvandlas till tillsvidareanställningar.

Klausul 5 i ramavtalet innehåller ett krav på att man inför åtgärder för att förhindra att 
visstidsanställningar missbrukas genom att flera visstidsanställningar följer på varandra, 
oberoende av varför dessa avtal har ingåtts. Det är således oväsentligt om syftet är att täcka en 
arbetsgivares konstanta och varaktiga behov eller kortsiktiga behov, till exempel för att täcka 
säsongsbetonade toppar i arbetet eller för att ersätta anställda som är föräldralediga. 
Bestämmelsen har införlivats i den grekiska lagstiftningen genom § 5 i presidentdekret 
164/2004.

Kommissionen menar att bestämmelserna i den redan existerande § 8.3 i lag 2112/1920 inte är 
en fråga för gemenskapslagstiftningen. Den tar inte hänsyn till kravet i klausul 5 i ramavtalet 
om åtgärder för att förhindra att visstidsanställningar missbrukas genom att flera 
visstidsanställningar följer på varandra. Anledningen är att lag 2112/1920 både är mer 
långtgående än vad som krävs i klausul 5 i ramavtalet (eftersom § 8.3 även gäller enstaka
visstidsanställningar, oavsett varaktighet) och mindre långtgående än vad som krävs i 
klausul 5 i ramavtalet (eftersom § 8.3 inte innebär ett skydd för på varandra följande
visstidsanställningar eller avtal där varaktigheten är berättigad med hänsyn till arbetets eller 
avtalets art).

Eftersom kraven i direktiv 1999/70/EG har införlivats genom presidentdekret 164/2004 och 
eftersom man i bestämmelserna i lag 2112/1920 inte tar hänsyn till kraven i direktiv 
1999/70/EG utan i stället täcker in situationer som inte tas upp i direktivet och går längre än 
kraven i klausul 5 i ramavtalet anser kommissionen att frågan inte omfattas av 
gemenskapslagstiftningens behörighet. Gemenskapslagstiftningen innehåller nämligen inte 
något skydd för enskilda avtal och den innebär inte heller att hänsyn tas till anställningens 
syfte. Hur den grekiska lagen 2112/1920 ska tillämpas och vilken domstol som är behörig är 
därför enbart en fråga för de nationella grekiska myndigheterna. Kommissionen kan inte yttra 
sig i sådana frågor eftersom det inte finns något krav på en sådan bestämmelse i 
gemenskapslagstiftningen och frågan därmed faller utanför gemenskapens regelverk.


