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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0141/2008 af Giannis Fetfatsidis, græsk statsborger, om 
gennemførelsen i Grækenland af bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/70/EF 
om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, 
UNICE og CEEP

1. Sammendrag

Andrageren, der er ansat i den græske organisation for arealindvinding (O.E.B.), der bl.a. er 
ansvarlig for kunstvanding, henviser til den urimelige anvendelse af 24-måneders 
bestemmelsen i det præsidentdekret 164/2004, hvormed Rådets direktiv 1999/70/EF om 
rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, 
er blevet omsat i græsk lovgivning. Andrageren påpeger, at arbejdet i O.E.B. er sæsonarbejde, 
hvorfor 24-måneders bestemmelsen er urealistisk i forbindelse med den pågældende gruppe 
arbejdstagere. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op så 
hurtigt som muligt med henblik på en normalisering af situationen inden for denne for 
landbrugerne yderst vigtige organisation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

Andrageren, der er ansat i den græske organisation for arealindvinding, klager over, at den 
øvre grænse på 24 mån e d e r  for flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter ikke er forenelig med denne organisations behov, idet den ansætter 
sæsonarbejdere fra midt om foråret til midt om efteråret til vanding og markarbejde. Den øvre 
grænse på 24 måneder for tidsbegrænsede kontrakter betyder, at arbejdstagerne kan ansættes i 
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et begrænset antal sæsoner inden deres tidsbegrænsede kontrakter kan fornys. Han mener 
ikke, at de tidsbegrænsede kontrakter skal gøres tidsubegrænsede, da der er tale om 
sæsonarbejde, men han mener, at sæsonarbejde i det offentlige organ, der har ansat ham, ikke 
bør være underlagt 24-månedersbestemmelsen, hvilket ville give de samme arbejdstagere –
hvoraf mange er landmænd, der hermed supplerer deres indkomst – mulighed for at blive 
ansat år efter år, og således give disse landmænd en stabil indkomst og samtidig sikre O.E.B. 
en stabil og erfaren arbejdsstyrke.

Et af formålene med direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset 
ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP1 (herefter kaldet rammeaftalen) er at 
fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra anvendelsen af flere på hinanden 
følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold. Ifølge rammeaftalens 
§ 5 er medlemsstaterne forpligtede til at iværksætte et eller flere specifikke foranstaltninger 
med henblik på at forhindre misbrug (objektive omstændigheder, maksimal varighed, antallet 
af gange sådanne ansættelsesforhold kan fornys) og fastsætte betingelserne for, hvornår 
tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan betragtes som "flere på hinanden følgende".

Grækenland har gennemført rammeaftalen med hensyn til dens anvendelse i den offentlige 
sektor ved hjælp af præsidentdekret 164/04 (herefter kaldet PD 164/04). Det fastslås i artikel 
5, at der mellem flere på hinanden følgende kontrakter skal gå en periode på mindst 3 
måneder, og at der højst kan indgås 3 kontrakter. Endvidere fastslår artikel 6, at flere på 
hinanden følgende kontrakter mellem samme arbejdsgiver og samme arbejdstager og 
vedrørende samme arbejde og med lignende arbejdsvilkår ikke må overskride i alt 24 
måneders ansættelse.

Ansættelse af arbejdstagere til sæsonarbejde og vanding fra midt om foråret til midt om 
efteråret udgør klart flere på hinanden følgende kontrakter.

Artikel 6, stk. 2, i PD 164/04 indeholder en undtagelse fra den maksimale ansættelsesperiode i 
visse tilfælde:

“Den samlede ansættelsesperiode kan kun overskride 24 måneder i tilfælde, hvor der 
er tale om særlige kategorier af arbejdstagere for så vidt angår den type arbejde, der 
udføres, som fastlagt i gældende lovgivning, som f.eks. ledere, arbejdstagere, der er 
ansat i forbindelse med et specifikt forskningsprojekt eller ethvert program, der 
modtager støtte eller tilskud, eller arbejdstagere, der er ansat til at udføre opgaver 
med henblik på at opfylde forpligtelser i kontrakter med internationale 
organisationer".  

Denne undtagelse kan dog kun anvendes, hvor det specifikt nævnes i lovgivningen.  

Andrageren opfordrer til, at den øvre 24-måneders grænse for flere på hinanden følgende 
tidsbegrænsede kontrakter afskaffes med hensyn til arbejde udført for O.E.B.. Han henviser 
præsidentdekret 121/07, der undtager sæsonbrandmænd fra bestemmelserne i artikel 6 i PD 
164/04 på grund af det sæsonbetonede i deres arbejde i brandslukningssæsonen. Andrageren 
mener, at sæsonbrandmænds situation kan sidestilles med den berørte gruppes situation og 

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
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hævder, at sidstnævnte gruppe diskrimineres.

Andrageren gør også opmærksom på, at det græske øverste personaleudvælgelseskontor 
(ASEP) over for indenrigsministeren har gjort opmærksom på de problemer, som 24-
månedersbestemmelsen skaber for O.E.B..

Den græske gennemførelse af rammeaftalen via PD 164/04 tillader maksimalt 3 på hinanden 
følgende kontrakter for en samlet periode på højst 24 måneder for at forhindre misbrug af 
flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter. Endvidere indeholder PD 164/04 i 
artikel 6, stk. 2, en undtagelse fra 24-månedersbestemmelsen i tilfælde, hvor der er tale om 
særlige kategorier af arbejdstagere for så vidt angår den type arbejde, der udføres, som 
fastlagt i gældende lovgivning.  

Præsidentdekret 121/07, der undtager sæsonbrandmænd fra 24-månedersbestemmelsen, anses 
ikke af Kommissionen som værende problematisk med hensyn til en korrekt gennemførelse af 
direktiv 1999/70/EF. Det ser således ud til, at O.E.B.’s sæsonarbejdere ligeledes kunne 
undtages ved lov, hvis der var politisk vilje hertil i Grækenland.

Andrageren kan mene, at O.E.B’s sæsonarbejdere behandles anderledes end 
sæsonbrandmændene, men fællesskabsretten forbyder ikke forskellig behandling af 
forskellige grupper af arbejdstagere, som f.eks. de nævnte.

Dette andragende stiller ikke spørgsmålstegn ved den korrekte anvendelse eller 
gennemførelse af direktiv 1999/70/EF. Den lovbestemte undtagelse for visse kategorier af 
arbejdstagere fra den øvre grænse på 24 måneder for flere på hinanden følgende 
tidsbegrænsede kontrakter, som det græske parlament har indført for at forhindre misbrug af 
denne type kontrakter, hører under de græske myndigheders kompetenceområde. 


