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Verzoekschrift 455/2005, ingediend door Magdalina Tsipra (Griekse nationaliteit), 
namens POEIDD (Pan-Helleense Federatie van Ambtenaren die volgens het 
privaatrecht zijn aangenomen ), over het verzuim van Griekenland om Richtlijn 
99/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten na te leven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster geeft namens de hierboven vermelde organisatie aan dat Griekenland nog niet 
voldoet aan de hierboven vermelde richtlijn. Zij verwijst in dit verband naar de nieuwe 
Griekse wet volgens welke het niet langer nodig lijkt te zijn om arresten die ontslagen 
werknemers toch enige wettelijke bescherming bieden, na te leven. Indienster verzoekt het 
Europees Parlement maatregelen te treffen teneinde ervoor te zorgen dat de hierboven 
vermelde richtlijn in Griekenland wordt nageleefd, zodat voor Griekse werknemers met een 
tijdelijk contract een gelijke behandeling en contractuele voorwaarden gelden waarop ze 
krachtens de EU-wetgeving recht hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 september 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

De indienster heeft in haar oorspronkelijke verzoekschrift verklaard dat Richtlijn 1999/70/EG 
inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten door Griekenland niet correct is omgezet en dat dit 
land in 2004 bovendien een nieuwe regelgeving heeft aangenomen die de overheidssector de 
mogelijkheid biedt om arresten die voorlopige wettelijke bescherming bieden aan werknemers 
met tijdelijke arbeidscontracten, niet na te leven; indien voorlopige uitspraken genegeerd 
kunnen worden door de overheidssector en door onder het publiekrecht vallende 
rechtspersonen, zouden de werknemers beroofd kunnen worden van hun fundamentele 
arbeidsrechten. De Commissiediensten hebben zeer onlangs kopieën ontvangen van 
aanvullende informatie die de indienster heeft verstrekt over deze meer algemene regelgeving 
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die in 2004 is aangenomen en ook over in 2005 aangenomen wijzigingen hierop, met inbegrip 
van de teksten van de relevante wetten nrs. 3301/2004 en 33888/2005, alsook kopieën van een 
besluit van de Griekse ombudsman, een advies van de orde van advocaten van Athene, een 
wetenschappelijk artikel, een besluit van de Griekse Rekenkamer, een beroep dat is ingediend 
bij het Opperste Gerechtshof van Griekenland en het besluit van deze rechtbank 
dienaangaande, alsmede twee beroepen die zijn ingediend bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de mens, die alle betrekking hebben op diverse aspecten van deze wetgeving 
betreffende de naleving van voorlopige uitspraken ten aanzien van de Griekse overheidssector 
en onder het publiekrecht vallende rechtspersonen.

Commentaar van de Commissie

Griekenland had Richtlijn 1999/70/EG inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten vóór 10 juli 
2002 moeten omzetten. Dit land heeft de Commissie nadien meegedeeld dat deze richtlijn is 
omgezet door middel van drie presidentiële decreten die in 2003 en 2004 zijn aangenomen.

In het onderhavige verzoekschrift wordt echter hoofdzakelijk aandacht besteed aan diverse 
Griekse wetten betreffende de naleving van voorlopige uitspraken ten aanzien van de 
overheidssector en onder het publiekrecht vallende rechtspersonen, die in 2004-2005 zijn 
aangenomen. Voordat de Commissie commentaar kan leveren op deze wetten (waarvan niet is 
meegedeeld dat het gaat om maatregelen voor de omzetting van Richtlijn 1999/70, maar die 
een veel algemenere strekking hebben, nl. de afdwingbaarheid van voorlopige uitspraken) en 
op de compatibiliteit ervan met het communautaire recht, in het bijzonder de toepassing van 
Richtlijn 1999/70/EG, acht zij het noodzakelijk de door de indienster verstrekte aanvullende 
informatie zorgvuldig te bestuderen en de Griekse regering zo nodig om nadere uitleg te 
vragen. Aangezien de Commissie genoemde documenten pas kort geleden heeft ontvangen, 
kan zij in dit stadium geen uitvoerig commentaar leveren op de in het verzoekschrift aan de 
orde gestelde vraagstukken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Dit verzoekschrift handelt over de uitvoering van voorlopige arresten tegen de Griekse 
openbare sector. De materie is ingewikkeld en verschillende diensten van de Commissie 
waren betrokken bij de behandeling van dit verzoekschrift. De Commissie heeft mogelijk 
bijkomende informatie en verduidelijkingen van de Griekse autoriteiten nodig vooraleer ze 
een uiteindelijke beoordeling kan maken.

In dezelfde context onderzoekt de Commissie ook recente aanwijzingen dat de Griekse 
Rekenkamer zou hebben geweigerd definitieve arresten inzake de omzetting van tijdelijke 
arbeidscontracten in de Griekse openbare sector uit te voeren. Ook over dit onderwerp zal de 
Commissie de Griekse autoriteiten om informatie verzoeken.

Wanneer het onderzoek is afgerond zal de Commissie een beoordeling opmaken van de 
verenigbaarheid van de situatie in Griekenland betreffende de uitvoering van arresten inzake 
tijdelijke arbeid met het Gemeenschapsrecht, meer in het bijzonder met Richtlijn 1999/70/EG. 
Op basis hiervan kan de Commissie, indien nodig, maatregelen treffen in overeenstemming 
met de relevante bepalingen van het Verdrag.


