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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 930/2002, ingediend door Maria Hortatou (Griekse 
nationaliteit), namens de “Somatio Simbasiouchon OPAP AE” (vereniging 
contractwerknemers OPAP AE), over het niet-omzetten van arbeidscontracten van 
bepaalde duur in arbeidscontracten van onbepaalde duur

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over de niet-naleving door Griekenland van de communautaire 
richtlijn inzake de omzetting van alle arbeidscontracten van bepaalde duur in 
arbeidscontracten van onbepaalde duur. Op die manier wordt ongelijkheid veroorzaakt en 
lopen werknemers die al jarenlang in dienst zijn het risico hun baan te verliezen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 april 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 oktober 2003

Indienster beweert dat Richtlijn 99/70/EC over vast werk in Griekenland niet correct 
toegepast wordt omdat contracten van bepaalde duur die verscheidene keren verlengd werden 
niet zijn omgezet in contracten van onbepaalde duur.
Er moet aan herinnerd worden dat het een misverstand is dat de Richtlijn 99/70/EG 
betreffende de kaderovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur door 
EVV, de UNICE en het CEEP1 gesloten voorziet in omzetting van contracten van bepaalde 
duur in contacten van onbepaalde duur.

                                               
1 PB 175 van 10.7.1999, blz. 88.
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In de vijfde clausule is vastgelegd dat de lidstaten ten minste één van de volgende 
maatregelen moeten invoeren om misbruiken van opeenvolgende contracten van bepaalde 
duur te voorkomen.
1) objectieve redenen die de vernieuwing van contracten van bepaalde duur rechtvaardigen;
2) de maximale totale duur van opeenvolgende contracten van bepaalde duur;
3) het aantal vernieuwingen van zulke contracten.
De limieten voor opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden dus vastgelegd door de 
lidstaten, na overleg met de sociale partners. Het is echter van groot belang dat de ingevoerde 
maatregelen efficiënt genoeg zijn om misbruik te voorkomen.
Griekenland heeft de Richtlijn in april 2003 omgezet. De diensten van de Commissie zijn nu 
bezig met het evalueren van de Griekse omzettingsmaatregelen en van de maatregelen om 
misbruik van contracten van bepaalde duur te voorkomen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Richtlijn 1999/70/EG betreffende vast werk moest op 10 juli 2002 in Griekenland zijn 
omgezet. Griekenland heeft de Commissie toen meegedeeld dat de richtlijn was omgezet door 
middel van drie presidentiële besluiten die in 2003 en 2004 waren aangenomen. In de 
tussentijd heeft de Commissie een aantal brieven en klachten ontvangen en het Europees 
Parlement een aantal verzoekschriften die allemaal verschillende klachten bevatten over de 
omzetting van de richtlijn in Griekenland.

Na grondige analyse van de Griekse besluiten, de klachten en andere beschikbare informatie 
is de Commissie niet voornemens een inbreukprocedure tegen Griekenland in te leiden 
wegens niet-omzetting van Richtlijn 1999/70/EG betreffende vast werk. Voor enige klachten 
worden afgesloten krijgen de individuele klagers de gelegenheid hun mening mee te delen.

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

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

Het Europese Hof van Justitie heeft op 4 juli 2006 uitspraak gedaan in zaak C-212/04 
Adeneler, waarin een Griekse rechtbank vragen had gesteld met betrekking tot de interpretatie 
en gevolgen van Richtlijn 1999/70/EG, in het kader van bepaalde bepalingen van 
presidentieel besluit 81/2003. Het Hof oordeelde dat er problemen waren met sommige 
bepalingen in dat besluit. Deze problemen waren eerder ook al vastgesteld door de 
Commissie, en de Commissie heeft de Griekse overheid in 2004 hiervan op de hoogte 
gebracht. De controversiële bepalingen in besluit 81/2003 zijn gewijzigd door de presidentiële 
besluiten 164/2004 en 180/2004. Hier moet aan worden toegevoegd dat het Hof van Justitie in 
de Adeneler-uitspraak tevens de positie van de Commissie in de Commissie verzoekschriften 
bij diverse gelegenheden bevestigde. Richtlijn 1999/70/EG vereist dat lidstaten maatregelen 
nemen om het misbruik van opeenvolgende contracten te voorkomen, maar er wordt niet 
vereist dat contracten van bepaalde duur worden omgezet in contracten van onbepaalde duur 
zolang er andere toereikende maatregelen zijn om misbruik te voorkomen. 

De Commissie is van mening dat dergelijke maatregelen zijn ingevoerd door de presidentiële 
besluiten 164/2004 en 180/2004. Derhalve zijn alle relevante klachten die bij de Commissie 
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zijn ingediend betreffende de omzetting van Richtlijn 1999/70/EG over contracten van 
bepaalde duur in Griekenland door de drie presidentiële besluiten, 81/2003 van 2 april 2003, 
164/2004 van 19 juli 2004 en 180/2004 van 23 augustus 2004, nu afgesloten. 

Daarbij moeten de twee volgende elementen worden genoemd met betrekking tot de 
praktische toepassing en naleving van de Griekse wet die Richtlijn 1999/70/EG omzet. 

1) Na het afsluiten van de klachten heeft de Commissie informatie ontvangen over de meest 
recente ontwikkelingen in Griekenland die aangeven dat de algemene rechtbanken in veel 
zaken hebben geoordeeld dat contracten van bepaalde duur in de openbare sector moeten 
worden omgezet in contracten van onbepaalde duur, maar dat de administratieve en 
controlerende overheden hebben geweigerd om deze besluiten uit te voeren. Aan de ene 
kant is de weigering van de overheid om het omzetten van contracten van bepaalde duur in 
contracten van onbepaalde duur te accepteren, op zichzelf niet noodzakelijkerwijs het 
tekortkomen van de Griekse overheid om de Richtlijn correct te implementeren. Aan de 
andere kant, als de algemene rechtbanken hebben geoordeeld dat de enige effectieve 
remedie het omzetten van contracten van bepaalde duur in contracten van onbepaalde duur 
is, zou de weigering om deze besluiten uit te voeren, een kwestie opwerpen met betrekking 
tot de toepassing van Richtlijn 1999/70/EG, voorzover de besluiten betrekking hebben op 
zaken die onder deze Richtlijn vallen. 

2) Dan is er ook nog de algemenere kwestie betreffende de speciale wetgeving over de 
handhaving van interimmaatregelen tegen de staat en de bredere openbare sector over 
bijvoorbeeld de omzetting van contracten van bepaalde duur. Dit heeft betrekking op 
kwesties die zijn besproken in verzoekschrift 455/2005. 

De Commissie onderzoekt bovengenoemde zaken verder en heeft hiertoe de Griekse overheid 
om meer informatie gevraagd. Aan de hand van dergelijk onderzoek kan de Commissie het 
systeem beoordelen dat door de Griekse overheid is opgezet om de toepassing en handhaving 
van de wetgeving voor het omzetten van Richtlijn 1999/70/EG te garanderen. 

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008

De eerste uitvoeringswetgeving in Griekenland, die op 2 april 2003 van kracht werd, was wat 
betreft maatregelen ter voorkoming van misbruik van opeenvolgende arbeidscontracten voor 
bepaalde tijd, niet naar tevredenheid. Griekenland heeft de Commissie sindsdien laten weten 
dat de omstreden bepalingen in besluit nr. 81/2003 zijn gewijzigd bij presidentieel besluit nr. 
164/2004, dat op 19 juli 2004 in werking is getreden en van toepassing is op de publieke 
sector, en presidentieel besluit nr. 180/2004 van 23 augustus 2004, dat van toepassing is op de 
particuliere sector. 

De richtlijn verlangt niet dat arbeidscontracten van bepaalde duur worden omgezet in 
arbeidscontracten van onbepaalde duur als er andere maatregelen worden genomen om 
misbruik te voorkomen. Het Europees Hof van Justitie bevestigde in zijn arrest van 4 juli 
2006 in de zaak C-212/04 Adeneler de juistheid van wat de Commissie de Commissie 
verzoekschriften bij herhaling heeft uitgelegd: Richtlijn 1999/70/EC schrijft voor dat de 
lidstaten maatregelen invoeren om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van 
opeenvolgende contracten, maar niet dat contracten van bepaalde duur per se moeten worden 
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omgezet in contracten van onbepaalde duur, als er maar doeltreffende maatregelen worden 
genomen om misbruik te voorkomen.

Artikel 11 van presidentieel besluit nr. 164/2004, dat van toepassing is op werknemers bij de 
overheid, voorziet echter ook in de omzetting in contracten van onbepaalde duur gedurende 
een overgangsperiode wanneer aan elk van de volgende vier voorwaarden is voldaan:

(a) de totale duur van de opeenvolgende contracten is uiterlijk op het moment van 
inwerkingtreding van dit besluit ten minste 24 maanden, ongeacht het aantal 
contractverlengingen, of het oorspronkelijke contract, als bedoeld in artikel 5, 
lid 1 van het besluit, moet ten minste drie keer zijn verlengd, waarbij de totale 
duur van de tewerkstelling ten minste 18 maanden is over een periode van 24 
maanden, berekend vanaf de datum van het oorspronkelijke contract;

(b) de totale duur van de tewerkstelling als bedoeld onder a) moet zijn voltooid bij 
dezelfde instantie, waarbij steeds dezelfde of vergelijkbare 
beroepswerkzaamheden moeten zijn uitgeoefend en ook steeds dezelfde of 
vergelijkbare arbeidsvoorwaarden moet hebben gegolden als die welke in het 
oorspronkelijke contract zijn omschreven;

(c) het contract moet betrekking hebben op werkzaamheden die rechtstreeks en 
onmiddellijk verband houden met de vastgestelde en permanente behoeften van 
die instantie, welke behoeften bepaald worden door het algemeen belang dat de 
instantie dient;

(d) de totale duur van de tewerkstelling moet voor de toepassing van de voorgaande 
alinea’s worden voltooid op voltijd- of deeltijdbasis en in functies die gelijk of 
vergelijkbaar zijn met die welke in het oorspronkelijk contract zijn omschreven.

Conclusies

Overwegende dat

 Richtlijn 1999/70/EG niet voorziet in een recht tot omzetting in contracten van 
onbepaalde duur;

 de richtlijn nu door Griekenland is omgezet, dat voorzag in voorlopige maatregelen 
voor de periode tussen de uiterste termijn voor omzetting en de feitelijke omzetting;

is van mening dat het verzoekschrift geen informatie bevat die doet twijfelen aan de correcte 
omzetting van Richtlijn 1999/70/EG.


