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Betreft: Verzoekschrift 0300/2007, ingediend door Christos Nikoloutsopoulos en
Konstantinos Tokatlidis (Griekse nationaliteit), gesteund door 33 
medeondertekenaars, over het niet naleven in Griekenland van Richtlijn
1999/70/EG van de Raad betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP 
gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, optredend als de juridische vertegenwoordigers van de 33 medeondertekenaars, 
stellen dat de Griekse landbouwverzekeringsorganisatie (EL.G.A), een privaatrechtelijke 
rechtspersoon, ten opzichte van 33 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet de 
bovengenoemde richtlijn heeft nageleefd. Indieners stellen ook vast dat de contracthouders 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kregen aangeboden die door tijdsintervallen van 
elkaar waren gescheiden, waarmee het onder de thans geldende regelgeving mogelijk is de eis 
te ontduiken om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een permanente overeenkomst 
om te zetten. Aangezien de bevoegde juridische instanties in de zaken die in dit verband zijn 
aangespannen nog niet tot een definitief oordeel zijn gekomen, verzoeken indieners het 
Europees Parlement tussenbeide te komen om in dit specifieke geval onverwijld uitvoering 
aan de bovengenoemde richtlijn te doen geven, zodat de werknemers in kwestie die met 
EL.G.A. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben afgesloten, verzekerd kunnen 
zijn van een gelijke behandeling en van een vorm van arbeidsovereenkomst waarop zij 
krachtens de wetgeving van de EU recht hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 augustus 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007
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De Commissie heeft de zaak ook geregistreerd als klacht.

In 2005 verloren enkele werknemers van EL.G.A. (een privaatrechtelijke onderneming in de 
openbare sector in de ruime zin, die volledig in handen is van de overheid) hun werk doordat 
hun arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afliepen. De betrokken werknemers wendden 
zich tot de burgerlijke rechtbanken omdat ze meenden recht te hebben op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ze ondernamen de volgende gerechtelijke 
stappen: ze begonnen een "normale" rechtszaak en verzochten om een voorlopige maatregel 
in kort geding. Een arrondissementsrechtbank oordeelde in hun voordeel, maar de beklaagde 
tekende beroep aan tegen het vonnis. De werknemers slaagden er ook in voorlopige 
maatregelen te verkrijgen die EL.G.A. ertoe verplichtten de werknemers voorlopig weer in 
dienst te nemen. EL.G.A. legde deze uitspraken naast zich neer en verwees daarbij naar de 
gewijzigde uitvoeringsbepalingen die stelden dat voorlopige maatregelen niet afdwingbaar 
zijn tegenover de openbare sector in de ruime zin (de niet-afdwingbaarheid van uitspraken in 
kort geding tegenover de openbare sector in de ruime zin in Griekenland is reeds onder de 
aandacht gebracht van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement door 
middel van verzoekschrift nr. 455/2005). De werknemers verkregen verder een uitspraak in 
kort geding in hun voordeel die de voorlopige maatregelen handhaaft. Ze moesten echter de 
advocaat van de staat van de Areios Pagos (hoogste rechtbank voor burgerlijke en strafzaken 
in Griekenland) op de hoogte stellen van de uitspraak in kort geding, aangezien deze volgens 
Wet 3388/2005, artikel 4e, lid 4, het recht heeft een herziening te vragen voor voorlopige 
maatregelen uitgesproken in kort geding, indien er naar zijn mening kwesties van algemeen
belang mee gemoeid zijn en indien de overheid, lokale overheidsinstellingen, andere 
publiekrechtelijke rechtspersonen of andere privaatrechtelijke rechtspersonen in de openbare 
sector in de ruime zin die volledig in handen zijn van de overheid, gedaagd zijn. De advocaat 
van de staat vroeg om een herziening en de zaak werd behandeld tijdens de plenaire zitting 
van de Areios Pagos, waar de uitspraak in kort geding werd tenietgedaan en de zaak weer naar 
de oorspronkelijke rechtbank werd verwezen. De Areios Pagos wees andere manieren dan 
degene vastgelegd in Presidentieel Decreet (PD) 164/04 om arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, af als 
ongrondwettelijk.

Indieners beweren dat het verzoek om een voorlopige maatregel bedoeld was om bescherming 
te verkrijgen voor de verzoekers op grond van Richtlijn 1999/70/EG, inzonderheid clausule 5 
(maatregelen ter voorkoming van misbruik), en dat werknemers die hun rechten op grond van 
Richtlijn 1999/70/EG willen afdwingen, zo geen effectieve rechtsbescherming genieten. Ze 
stellen verder dat de Griekse staat Richtlijn 1999/70/EG niet correct heeft omgezet, aangezien 
het niveau van bescherming geboden door Wet 2112/1920 in strijd met clausule 8 (3) van de 
richtlijn wordt verlaagd. Door de advocaat van de staat van de Areios Pagos het verstrekkende 
recht te geven een herziening te vragen van voorlopige maatregelen uitgesproken in kort 
geding indien hij van mening is dat er kwesties van algemeen belang mee gemoeid zijn en 
indien de openbare sector in de ruime zin is gedaagd, wordt er afbreuk gedaan aan de 
beginselen van de Griekse burgerlijke rechtsvordering, het recht op een eerlijk proces.

De omzetting van Richtlijn 1999/70/EG in de nationale Griekse wetgeving lijkt nu correct. 
Talrijke hangende zaken voor nationale rechtbanken, klachten, verzoekschriften en 
parlementaire vragen hebben echter nog betrekking op de toepassing van de in deze richtlijn 
vastgelegde regels tijdens de overgangsperiode, toen de richtlijn nog niet correct was 
omgezet. 
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De Commissie meent te weten dat artikel 20 van Wet 3301/2004, waarin de niet-
afdwingbaarheid van voorlopige maatregelen en uitspraken in kort geding tegenover de 
overheid, lokale overheidsinstellingen en andere publiekrechtelijke rechtspersonen is 
vastgelegd, ongrondwettelijk is verklaard door het Atheense Hof van Beroep (vonnis nr. 
1837/07). Dit betekent dat uitspraken in kort geding van burgerlijke rechtbanken die de 
voorlopige wederindienstneming van werknemers bevelen, afdwingbaar zijn tegenover de 
overheid. Bovendien had de Raad van State (de hoogste administratieve rechtbank in 
Griekenland) vroeger al geoordeeld dat de administratieve en niet de burgerlijke rechtbanken 
bevoegd zijn inzake geschillen over de toepassing van artikel 11 van PD 164/2004, aangezien 
deze bepalingen de regels van het publiek recht vastleggen, waarvan de tenuitvoerlegging is 
toevertrouwd aan de ASEP, een onafhankelijke administratieve autoriteit. De beslissingen van 
de ASEP, gepubliceerd in toepassing van artikel 11 van PD 164/2004, zijn bijgevolg 
afdwingbare administratieve uitspraken en genereren afwijkingen, die onderworpen zijn aan 
onderzoek door de Raad van State en de administratieve rechtbanken. 

De Commissie onderzoekt bovengenoemde zaken verder en is van plan daartoe de Griekse 
overheid om meer informatie en verduidelijking te vragen. De Commissie zal rekening 
houden met de punten die zijn aangehaald door indieners betreffende de rechten van de 
advocaat van de staat van de Areios Pagos. Dit onderzoek zal de Commissie in staat stellen 
het stelsel dat is ingevoerd door de Griekse overheid te beoordelen, om te waarborgen dat de 
nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 1999/70/EG wordt toegepast en gehandhaafd. 

Met betrekking tot de vraag of de Griekse staat Richtlijn 1999/70/EG niet correct heeft 
omgezet en de bescherming geboden door clausule 8 (3) van de richtlijn heeft verlaagd, wil de 
Commissie erop wijzen dat op basis van de informatie waarover zij op dit moment beschikt, 
niet kan worden besloten dat het algemene niveau van bescherming van de werknemers op het 
door de overeenkomst bestreken gebied is verlaagd. 


