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Verzoekschrift 665/2005, ingediend door Anastasia Petala (Griekse nationaliteit), over 
het feit dat Griekenland Richtlijn 1999/70/EG van de Raad betreffende de door het 
EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet naar behoren ten uitvoer legt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster uit er haar bezorgdheid over dat Griekenland tot nog toe niet voldoet aan 
bovenstaande richtlijn, in het bijzonder nadat onlangs in Griekenland een wet werd gestemd 
die bepaalt dat contracten van bepaalde tijd alleen kunnen worden omgezet in contracten van 
onbepaalde tijd indien werknemers gedurende 24 maanden vanaf het van kracht worden van 
de wetgeving bij dezelfde werkgever aan het werk waren. Indienster vraagt maatregelen van 
het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat Griekenland de richtlijn onmiddellijk naleeft, 
zodanig dat Griekse werknemers met contracten van bepaalde tijd dezelfde behandeling 
krijgen en de arbeidsovereenkomsten krijgen waarop zij krachtens de Europese wetgeving
recht hebben.  

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Achtergrond en klacht 

Indienster is op basis van een aantal opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd (1 jaar per 
contract) in dienst genomen bij een organisatie in de Griekse overheidssector als 
schoonmaakster gedurende de periode van 15 januari 1999-14 januari 2003 en als koerierster 
gedurende de periode van 2 februari 2004-31 december 2004. Indienster is van mening dat 
haar werkzaamheden de vaste en permanente behoeften van de organisatie omvatte en dat de 
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aard van haar bezigheden van het begin af aan vergeleken zou kunnen worden met een 
afhankelijke werknemer op basis van een contract van onbepaalde tijd. 

Indienster verwijst naar de omzetting in Griekenland van Richtlijn 1999/70/EG inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en beklaagt zich erover dat het niet mogelijk is
haar contracten voor bepaalde tijd om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd volgens 
Presidentieel Decreet 164/2004 en dat ze door de vertraagde omzetting van de richtlijn in 
Griekenland geen beroep meer kan doen op haar arbeids- en verzekeringsrechten, wat het 
bestaande niveau van bescherming van de werknemers zoals geïntroduceerd door Richtlijn 
1999/70/EG verlaagt. 

Commentaar van de Commissie 

Door clausule 5 van de raamovereenkomst bij Richtlijn 1999/70/EG inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zijn de lidstaten verplicht de regels aan te nemen 
teneinde misbruik van opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd tegen te gaan. Een manier 
ter voorkoming van dergelijk misbruik is het introduceren van regels inzake het omzetten van 
contracten voor bepaalde tijd in contracten voor onbepaalde tijd. Zolang er andere 
maatregelen voorhanden zijn die misbruik voorkomen, vereist de richtlijn echter niet dat 
contracten voor bepaalde tijd worden omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. Omdat de 
Commissie bij talrijke gelegenheden heeft vermeld dat het niet mogelijk is contracten voor 
bepaalde tijd om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd in de Griekse overheidssector 
wil dat nog niet zeggen dat het niet onverenigbaar is met de richtlijn.
Volgens clausule 8.3 van de raamovereenkomst bij de richtlijn vormt de uitvoering van de 
bepalingen van deze overeenkomst geen geldige reden om het niveau van bescherming van de 
werknemers op het door deze overeenkomst bestreken gebied te verlagen. De Commissie 
beschikt aan de hand van dit verzoekschrift of via een andere weg niet over duidelijke 
aanwijzingen waaruit blijkt dat door de aanneming van Decreet 164/2004 het niveau van 
bescherming van de werknemers in de zin van clausule 8, lid 3 van de raamovereenkomst bij 
de richtlijn is verlaagd. 

Conclusies

De Commissie denkt niet dat dit verzoekschrift haar beoordeling omtrent de omzetting van 
Richtlijn 1999/70/EG in Griekenland verandert en stelt daarom voor de behandeling van dit 
verzoekschrift af te sluiten 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Betreft verzoekschriften nr. 930/2002, nr. 233/2003, nr. 336/2003, nr. 669/2003, nr. 296/2004, 
nr. 356/2004, nr. 460/2005, en nr. 665/2005.

Het Europees Hof van Justitie heeft op 4 juli 2006 een arrest uitgesproken in zaak C-212/04 
Adeneler, waarin een Griekse rechtbank vragen gesteld had over de interpretatie en gevolgen 
van richtlijn 1997/70/EG in het licht van bepaalde bepalingen in presidentieel decreet 
81/2003. Volgens het Hof zijn er problemen met enkele bepalingen in dat decreet. Deze 
problemen werden in een vroeger stadium reeds vastgesteld door de Commissie, die de 
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Griekse autoriteiten hiervan in 2004 op de hoogte heeft gebracht. De omstreden bepalingen in 
decreet 81/2003 werden gewijzigd door presidentiële decreten 164/2004 en 180/2004. Er 
dient te worden opgemerkt dat het Europees Hof van Justitie in het arrest Adeneler ook het 
standpunt dat de Commissie voor de Commissie verzoekschriften heeft ingenomen op 
verschillende gelegenheden heeft bevestigd: Richtlijn 1999/70/EG vereist dat lidstaten 
maatregelen invoeren om misbruik van opeenvolgende contracten te voorkomen, maar 
contracten van bepaalde duur moeten niet worden omgezet in contracten van onbepaalde 
duur, zolang er andere doeltreffende maatregelen bestaan om misbruik te voorkomen.

De Commissie is van mening dat dergelijke maatregelen ingevoerd zijn door presidentiële 
decreten 164/2004 en 180/2004. Bijgevolg zijn alle relevante klachten bij de Commissie die 
betrekking hebben op de omzetting van richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd in Griekenland door drie presidentiële decreten, 81/2003 van 2 april 2003, 
164/2004 van 19 juli 2004 en 180/2004 van 23 augustus 2004, nu gesloten.

Twee opmerkingen moeten worden gemaakt over de praktische toepassing en handhaving van 
de omzetting van richtlijn 1999/70/EG in Griekse regelgeving.

1) Na het sluiten van de klachten heeft de Commissie informatie ontvangen over de meest 
recente ontwikkelingen in Griekenland. Deze wijzen erop dat gewone rechtbanken in veel 
zaken besloten hebben dat contracten van bepaalde duur in de openbare sector moeten 
worden omgezet in contracten van onbepaalde duur, maar dat de administratieve en 
controle-autoriteiten weigeren deze besluiten uit te voeren. Enerzijds betekent een 
weigering van de autoriteiten om de omzetting van contracten van bepaalde duur in 
contracten van onbepaalde duur te aanvaarden niet noodzakelijk het falen van de Griekse 
autoriteiten om de richtlijn correct ten uitvoer te leggen. Anderzijds is het wel zo dat indien 
gewone rechtbanken van oordeel zijn dat de omzetting van contracten van bepaalde duur in 
contracten van onbepaalde duur het enige beschikbare doeltreffende middel is, een 
weigering om deze beslissingen uit te voeren voor problemen kan zorgen met betrekking 
tot de toepassing van richtlijn 1999/70/EG, voor zover de beslissingen zaken betreffen die 
onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

2) Er is ook het meer algemene probleem met betrekking tot de bijzondere regelgeving 
betreffende de handhaving van tijdelijke maatregelen tegen de staat en de openbare sector
in ruime zin, bijvoorbeeld met betrekking tot de omzetting van contracten van bepaalde 
duur. Dit heeft betrekking op het probleem waarvan sprake in verzoekschrift 455/2005.

De Commissie onderzoekt de bovenvermelde zaken verder en heeft bijgevolg de Griekse 
autoriteiten om bijkomende informatie gevraagd. Een dergelijk onderzoek zal de Commissie 
in staat stellen een beoordeling te maken van het systeem dat de Griekse autoriteiten hebben 
opgezet om de toepassing en handhaving van de omzetting in nationale regelgeving van 
richtlijn 1999/70/EG te verzekeren.
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