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Betreft: Verzoekschrift 460/2005, ingediend door Eleni Dimakopoulou (Griekse 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, over het verzuim 
van Griekenland om Richtlijn 1999/70/EG van de Raad betreffende de 
door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst 
inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten na te leven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beweert dat Griekenland zijn wetgeving nog niet in overeenstemming met de 
hierboven vermelde richtlijn heeft gebracht. Ze verwijst in het bijzonder naar de nieuwe 
Griekse wetgeving krachtens welke een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen in een vast 
contract kan worden omgezet als een werknemer (met uitzondering van stagiairs en personen 
met een leerovereenkomst) vóór de inwerkingtreding van het contract ten minste 24 maanden 
bij dezelfde werkgever heeft gewerkt. Indienster verzoekt het Europees Parlement 
maatregelen te treffen teneinde ervoor te zorgen dat de hierboven vermelde richtlijn door 
Griekenland wordt nageleefd, zodat voor Griekse burgers 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).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

1. Achtergrond 

Dit verzoekschrift behelst drie aparte verzoeken, te weten van mevrouw Eleni Dimakoupouli, 
mevrouw Dionisia Nikolopoulou en mevrouw Evaggelia Karamerou. 

Indiensters stellen dat zij met een aantal tijdelijke contracten tewerkgesteld zijn teneinde te 
worden opgeleid door een bepaalde tak van de 'Epaggelmatiki Katartisi' (Maatschappij voor 
Beroepsopleidingen). Dit is een vennootschap die onder het privaatrecht valt en die is 
opgericht door het Griekse arbeidsbureau (OAED) met de bedoeling werklozen op te leiden. 
Indiensters zijn van mening dat zij volgens deze contracten eerder als gewone werknemers 
hebben gewerkt dan als stagiaires en dat ze de vaste en permanente behoeften van de Griekse 
openbare sector hebben ingevuld. Indiensters klagen dat zij volgens de voorwaarden van het 
Griekse Presidentiële Decreet 164/2004 hun tijdelijke contract niet kunnen omzetten in een 
vaste contract, omdat opleidingscontracten niet onder dit Decreet vallen. 

Indiensters verwijzen bijgevolg naar één welbepaald aspect van de omzetting in de Griekse 
overheidssector van Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zij 
hebben het met name over het feit dat opleidingscontracten niet binnen het bereik van het 
desbetreffende omzettingsinstrument vallen, namelijk het Griekse Presidentiële Decreet 
164/2004.

2. De klachten

Samenvattend hebben indiensters het volgende voorgelegd. 

Bij de vrijstelling van opleidingscontracten van Presidentieel Decreet 164/2004 is geen 
rekening gehouden met het feit dat opleidingsprogramma’s kunnen worden misbruikt als een 
goedkope en gemakkelijke manier om overheidsdiensten aan goedkoop personeel te helpen. 
De vrijstelling is niet bedoeld om die opleidingscontracten uit te sluiten die in feite de vaste 
en permanente behoeften van de werkgever invullen.

Toen Presidentieel Decreet 164/2004 werd aangenomen, is er geen rekening gehouden met de 
mening van het Griekse Economisch en Sociaal Comité met betrekking tot de specifieke 
situatie van werknemers met opleidingscontracten. 

Toen Presidentieel Decreet 164/2004 werd aangenomen, betekende dit een verminderde 
rechtsbescherming van tijdelijke werknemers.

3. Commentaar van de Commissie 

Relevante bepalingen van de richtlijn

Overeenkomstig clausule 2.2 van de raamovereenkomst bij Richtlijn 1999/70/EG kunnen de 
lidstaten er, na overleg met de sociale partners, voor kiezen dat de overeenkomst niet van 
toepassing is op: 



CM\702312NL.doc 3/6 PE372.054/rev.IIv03-00

NL

a) leerovereenkomsten en het leerlingwezen; 
b) arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen die zijn gesloten in het kader van een 
speciaal door of met steun van de overheid uitgevoerd opleidings-, arbeidsinpassings- en 
omscholingsprogramma.

Overeenkomstig clausule 8.3 van de raamovereenkomst bij deze richtlijn vormt de uitvoering 
van de bepalingen van deze overeenkomst geen geldige reden om het algemene niveau van 
bescherming van de werknemers op het door deze overeenkomst bestreken gebied te verlagen. 

Met betrekking tot de klachten

Zoals in de klachten is vermeld, heeft Griekenland bij de omzetting van Richtlijn 1999/70/EG 
via Presidentieel Decreet 164/2004 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bepaalde 
opleidingscontracten uit te sluiten. Vóór de goedkeuring van het Decreet werd het Griekse 
Economisch en Sociaal Comité geraadpleegd. De tekst van de uitsluiting in het Griekse 
Presidentiële Decreet geeft de formulering van clausule 2.2 van de raamovereenkomst 
nauwgezet weer. Tegen deze achtergrond vindt de Commissie niet dat de uitzondering voor 
opleidingscontracten in Presidentieel Decreet 164/2004 strijdig is met Richtlijn 1999/70/EG.

Een ander thema betreft de praktische toepassing van deze uitzondering op nationaal niveau. 
Het spreekt vanzelf dat het onaanvaardbaar is dat de uitzondering wordt aangegrepen als 
middel om de bescherming van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 
die geen opleidingsovereenkomst is, te omzeilen. Toch valt de praktische toepassing van de 
nationale regels in de eerste plaats onder de bevoegdheid de bevoegde nationale autoriteiten 
en rechtbanken; dit op basis van een inschatting van de feiten en omstandigheden per geval. 
De Commissie zou alleen tussenbeide kunnen komen indien er sprake was van algemeen 
wanbestuur. Uit de informatie waarover de Commissie op basis van dit verzoekschrift en 
andere bronnen beschikt, kan zij niet opmaken dat hier sprake zou zijn van algemeen 
wanbestuur.

Met betrekking tot het laatste punt ten slotte kan de Commissie uit dit verzoekschrift noch uit 
enige andere bron niet duidelijk afleiden dat het aannemen van Decreet 164/2004 het 
algemene beschermingsniveau dat werknemers in de zin van clausule 8.3 genieten, zou 
hebben verlaagd. De klachten vermeldden geen concrete omstandigheden die hun argumenten 
staven en dus kunnen de klachten niet verder worden becommentarieerd. 

4. Besluit 

De Commissie ziet in dit verzoekschrift geen aanleiding om haar beoordeling van de manier 
waarop Richtlijn 1999/70/EG in Griekenland wordt omgezet, bij te stellen. Zij 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.
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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 
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 
controleautoriteiten 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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5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007.

Achtergrond

Dit verzoekschrift behelst drie aparte verzoeken. Indiensters stellen dat zij met een aantal 
tijdelijke contracten tewerkgesteld zijn teneinde te worden opgeleid door een bepaalde tak van 
de 'Epaggelmatiki Katartisi' (Maatschappij voor Beroepsopleidingen). Dit is een vennootschap 
die onder het privaatrecht valt en die is opgericht door het Griekse arbeidsbureau (OAED) 
met de bedoeling werklozen op te leiden. Indiensters zijn van mening dat zij volgens deze 
contracten eerder als gewone werknemers hebben gewerkt dan als stagiaires en dat ze de vaste 
en permanente behoeften van de Griekse openbare sector hebben ingevuld. Indiensters klagen 
dat zij volgens de voorwaarden van het Griekse Presidentiële Decreet 164/2004 hun tijdelijke 
contract niet kunnen omzetten in een vaste contract, omdat opleidingscontracten niet onder dit 
decreet vallen.

Indiensters verwijzen bijgevolg naar één welbepaald aspect van de omzetting in de Griekse 
overheidssector van Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zij 
hebben het met name over het feit dat opleidingscontracten niet binnen het bereik van het 
desbetreffende omzettingsinstrument vallen, namelijk het Griekse Presidentiële Decreet 
164/2004. 

I De klachten

Samenvattend hebben indiensters het volgende voorgelegd. 

Bij de vrijstelling van opleidingscontracten van Presidentieel Decreet 164/2004 is geen 
rekening gehouden met het feit dat opleidingsprogramma’s kunnen worden misbruikt als een 
goedkope en gemakkelijke manier om overheidsdiensten aan goedkoop personeel te helpen. 
De vrijstelling is niet bedoeld om die opleidingscontracten uit te sluiten die in feite de vaste 
en permanente behoeften van de werkgever invullen.

Toen Presidentieel Decreet 164/2004 werd aangenomen, is er geen rekening gehouden met de 
mening van het Griekse Economisch en Sociaal Comité met betrekking tot de specifieke 
situatie van werknemers met opleidingscontracten. 

Toen Presidentieel Decreet 164/2004 werd aangenomen, betekende dit een verminderde 
rechtsbescherming van tijdelijke werknemers.

II Commentaar van de Commissie

Relevante bepalingen van de richtlijn

Overeenkomstig clausule 2.2 van de raamovereenkomst bij Richtlijn 1999/70/EG kunnen de 
lidstaten er, na overleg met de sociale partners, voor kiezen dat de overeenkomst niet van 
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toepassing is op: 

(a) leerovereenkomsten en het leerlingwezen; 

(b) arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen die zijn gesloten in het kader van een 
speciaal door of met steun van de overheid uitgevoerd opleidings-, arbeidsinpassings- en 
omscholingsprogramma. 

Overeenkomstig clausule 8.3 van de raamovereenkomst bij deze richtlijn vormt de uitvoering 
van de bepalingen van deze overeenkomst geen geldige reden om het algemene niveau van 
bescherming van de werknemers op het door deze overeenkomst bestreken gebied te verlagen. 

Met betrekking tot de klachten

Zoals in de klachten is vermeld, heeft Griekenland bij de omzetting van Richtlijn 1999/70/EG 
via Presidentieel Decreet 164/2004 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bepaalde 
opleidingscontracten uit te sluiten. Vóór de goedkeuring van het Decreet werd het Griekse 
Economisch en Sociaal Comité geraadpleegd. De tekst van de uitsluiting in het Griekse 
Presidentiële Decreet geeft de formulering van clausule 2.2 van de raamovereenkomst 
nauwgezet weer. Tegen deze achtergrond vindt de Commissie niet dat de uitzondering voor 
opleidingscontracten in Presidentieel Decreet 164/2004 strijdig is met Richtlijn 1999/70/EG.

Een ander thema betreft de praktische toepassing van deze uitzondering op nationaal niveau. 
Het spreekt vanzelf dat het onaanvaardbaar is dat de uitzondering wordt aangegrepen als 
middel om de bescherming van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 
die geen opleidingsovereenkomst is, te omzeilen. Toch valt de praktische toepassing van de 
nationale regels in de eerste plaats onder de bevoegdheid de bevoegde nationale autoriteiten 
en rechtbanken; dit op basis van een inschatting van de feiten en omstandigheden per geval. 
De Commissie zou alleen tussenbeide kunnen komen indien er sprake was van algemeen 
wanbestuur. Uit de informatie waarover de Commissie op basis van dit verzoekschrift en 
andere bronnen beschikt, kan zij niet opmaken dat hier sprake zou zijn van algemeen 
wanbestuur.

Met betrekking tot het laatste punt ten slotte kan de Commissie uit dit verzoekschrift noch uit 
enige andere bron duidelijk afleiden dat het aannemen van Decreet 164/2004 het algemene 
beschermingsniveau dat werknemers in de zin van clausule 8.3 genieten, zou hebben 
verlaagd. De klachten vermeldden geen concrete omstandigheden die hun argumenten staven 
en dus kunnen de klachten niet verder worden becommentarieerd. 

Conclusies

De Commissie ziet in dit verzoekschrift geen aanleiding om haar beoordeling van de manier 
waarop Richtlijn 1999/70/EG in Griekenland wordt omgezet, bij te stellen.


