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Verzoekschrift 598/2006, ingediend door Christos Chatzianastasiou (Griekse 
nationaliteit), over de niet-uitvoering in Griekenland van Richtlijn 1999/70/EG van de 
Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de niet-uitvoering in Griekenland van Richtlijn 1999/70/EG van de Raad 
van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hij verwijst in dit 
verband naar tegenstrijdigheden tussen Presidentieel Besluit nr. 164/2004 en wet nr. 
3320/2005/23-2-2005 waarmee voorgenoemde richtlijn in Grieks recht had moeten worden 
omgezet, en benadrukt dat de voorschriften van deze Griekse wetten in strijd zijn met het in 
de richtlijn genoemde beginsel van non-discriminatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

Achtergrond

Indiener is sinds januari 2006 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam 
als administratief medewerker bij de Panteion Universiteit in Athene, waarvoor hij acht jaar 
lang met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vanaf 1999 met een academische graad 
werkte. In 2006 werden de eerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ingevolge de 
bepalingen van Presidentieel Besluit nr. 164/2004 omgezet in een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd.
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Indiener klaagt dat de diensttijd voorafgaand aan het verkrijgen van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd niet wordt meegeteld als anciënniteit voor een dienstjarenpremie voor 
medewerkers met een academische graad. Indiener stelt in het bijzonder dat medewerkers met 
een vaste aanstelling ingevolge artikel 70, lid 2 van wet nr. 2683/1999 na acht dienstjaren met 
een academische graad recht hebben op een dergelijke toeslag, maar dat de acht dienstjaren 
overeenkomstig artikel 1, lid 5 van wet nr. 3320/2005 inzake de regelgeving voor 
personeelskwesties in de openbare sector, openbare nutsbedrijven met een 
rechtspersoonlijkheid en plaatselijke overheidsinstanties slechts worden berekend op basis 
van de diensttijd met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een vaste aanstelling.

Indiener stelt dat deze regelgeving betreffende het recht op een dienstjarenpremie voor 
medewerkers met een academische graad zijn inziens in strijd is met het beginsel van 
gelijkwaardigheid en non-discriminatie van werknemers op de werkvloer zoals vastgesteld in 
Richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.1

Opmerkingen van de Commissie

Clausule 4 van de raamovereenkomst in de bijlage bij Richtlijn 1999/70/EG legt het beginsel 
vast van non-discriminatie tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden. De tekst is als volgt:

1. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd 
werken, niet minder gunstig behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij 
het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. Wanneer zulks passend is, wordt het “pro rata temporis”-beginsel toegepast.
3. De wijze waarop deze clausule wordt toegepast, wordt door de lidstaten – na raadpleging 
van de sociale partners – en/of de sociale partners bepaald met inachtneming van de Europese 
wetgeving en de nationale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten en gebruiken.
4. Vaststelling van de anciënniteit met betrekking tot bepaalde arbeidsvoorwaarden geschiedt 
voor werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan de hand van dezelfde 
criteria als voor werknemers in vaste dienst, behalve wanneer verschillende perioden van 
anciënniteit op basis van objectieve gronden gerechtvaardigd zijn.

Het begrip "vergelijkbare werknemer in vaste dienst" is gedefinieerd in clausule 3.2 van de 
raamovereenkomst, waarin wordt aangegeven dat het gaat om "een werknemer met een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd, in dezelfde vestiging, die 
hetzelfde of soortgelijk werk verricht of dezelfde of een soortgelijke functie uitoefent, waarbij 
rekening wordt gehouden met kwalificaties/bekwaamheden".

De regelgeving waarnaar indiener verwijst is binnen de context van Richtlijn 1999/70/EG niet 
vermeld. Voordat de verenigbaarheid kan worden vastgesteld van deze regelgeving en het 
stelsel van voorwaarden voor het recht op een diensttijdpremie voor werknemers met een 

  
1 Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, PB L 175 van 10.07.1999, blz. 43.
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academische graad in de Griekse openbare sector met de desbetreffende richtlijn is het 
noodzakelijk de Griekse autoriteiten om nadere inlichtingen en verduidelijking betreffende de 
situatie onder Grieks recht te vragen.

Conclusie

De Commissie zal het Europees Parlement informeren over haar vaststelling van de in dit 
verzoekschrift naar voren gebrachte kwesties wanneer zij van de Griekse autoriteiten nadere
inlichtingen heeft ontvangen inzake de situatie onder Grieks recht. De Commissie heeft de 
Griekse autoriteiten verzocht binnen twee maanden te reageren.


