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Betreft: Verzoekschrift 1376/2007 ingediend door Eleni Kalampoka (Griekse 
nationaliteit), over niet-naleving door 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

Indienster verklaart dat de ODIE (de Griekse organisatie voor paardenraces) de 
bovengenoemde richtlijn niet naleeft wat betreft tijdelijke arbeidscontracten. Indienster wijst 
er bovendien op dat zij en nog ongeveer 700 andere contractanten jarenlang werkzaam waren 
op de basis van tijdelijke arbeidscontracten van één dag, op basis waarvan het krachtens de 
huidige wetgeving mogelijk is de verplichting tot omzetting van tijdelijke contracten in 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te ontduiken. Ondanks dat de Griekse autoriteit 
ASEP (hoogste raad voor personeelselectie) in dit verband regels in het leven heeft geroepen, 
houdt ODIE onverminderd vast aan haar beleid. Derhalve verzoekt indienster het Europees 
Parlement te interveniëren met het doel dat de bovengenoemde richtlijn in dit geval 
onverwijld ten uitvoer wordt gelegd, zodat de betrokken contractanten van ODIE gelijk 
worden behandeld en dezelfde arbeidsovereenkomst krijgen waarop zij op grond van de EU-
wetgeving recht hebben. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indienster, die de afgelopen 23 jaar parttime (doorgaans 3 dagen per week) heeft gewerkt voor 
ODIE (de Griekse organisatie voor paardenraces) op basis van contracten van één dag,
verzocht haar werkgever haar tijdelijke contracten om te zetten in een arbeidsovereenkomst 
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voor onbepaalde tijd, overeenkomstig de in artikel 11 van PD 164/2004 genoemde 
voorwaarden.  Ze deelt ons mede dat er circa 700 anderen mensen in een soortgelijke positie 
verkeren. ODIE legde de verzoeken naast zich neer en indienster en anderen gingen in beroep 
bij de hoogste raad voor personeelselectie (ASEP), waarin artikel 11 voorziet. Indienster
informeert de Commissie verzoekschriften dat ASEP de beslissing van ODIE in 2005 
"onrechtmatig" bevond en de zaak terugverwees naar de Raad van Bestuur van ODIE opdat 
deze tot een nieuw, met redenen omkleed besluit zou komen. Deze kwestie is nog altijd niet 
opgelost.

Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd1 (hierna "de richtlijn") 
werd in Griekenland voor de overheidssector omgezet per presidentieel decreet (PD) 
164/2004. Griekenland zette de richtlijn om toen de uiterste termijn voor omzetting ongeveer 
twee jaar verstreken was en artikel 11 bevatte overgangsbepalingen met betrekking tot 
werknemers die op het moment van de inwerkingtreding van PD 164/2004 of in de drie 
maanden daaraan voorafgaand een tijdelijk contract hadden. Dit artikel stelde dat tijdelijke 
contracten konden worden omgezet in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, mocht de 
tijdelijke werknemer voldoen aan de in lid 1 genoemde cumulatieve eisen.

Daarnaast transponeren de artikelen 5 en 6 van de Griekse wet de door clausule 5 van de als 
bijlage bij de richtlijn opgenomen raamovereenkomst vereiste maatregelen om misbruik van 
opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen.

Artikel 5 stelt dat tussen dezelfde werkgever en werknemer geen opeenvolgende contracten 
mogen worden gesloten voor hetzelfde werk indien de periode tussen dergelijke contracten 
korter is dan 3 maanden, tenzij hiervoor een objectieve reden aan te voeren is. Meer dan 3 
opeenvolgende contracten zijn verboden, tenzij er objectieve redenen zijn.

Artikel 6 schrijft voor dat de maximale periode voor opeenvolgende tijdelijke contracten 
alleen in bijzondere omstandigheden 24 maanden mag overschrijden, en noemt als
voorbeelden onder meer leidinggevend personeel, werknemers die ingehuurd worden in het 
kader van een onderzoeksproject of gesubsidieerde of gefinancierde programma’s, of 
werknemers die ingehuurd worden om contractuele verplichtingen jegens internationale 
organisaties na te komen.

Het Europese Hof van Justitie heeft in C-212/04 Adeneler geoordeeld dat omzetting van een 
tijdelijk contract in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet vereist is door de 
richtlijn. In C-268/06 Impact oordeelde het Hof dat bij nationale gerechtelijke procedures niet 
direct een beroep kan worden gedaan op paragraaf 1 van clausule 5 van de als bijlage bij de 
richtlijn opgenomen raamovereenkomst (Maatregelen ter voorkoming van misbruik).
Dientengevolge voorziet het Gemeenschapsrecht niet in een verplichting om tijdelijke 
contracten om te zetten in arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, noch in een recht op 
bescherming door maatregelen ter voorkoming van misbruik in de periode tussen de uiterste 
termijn voor omzetting en het van kracht worden van de nationale wetgeving.

                                               
1 PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.
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De Griekse autoriteiten besloten echter tot overgangsbepalingen als compensatie voor hun late 
omzetting van de richtlijn. Uit het verzoekschrift valt niet op te maken of ODIE nog altijd 
mensen tewerkstelt op basis van contracten van één dag, hetgeen mogelijk een voortdurende
inbreuk vormt op clausule 5 van de als bijlage bij de richtlijn opgenomen raamovereenkomst.

De Commissie is voornemens de Griekse autoriteiten schriftelijk te verzoeken om nadere 
informatie betreffende de weigering van ODIE om de aanvraag van indienster en 700 andere 
klagers in een soortgelijke positie te honoreren. Daarnaast zal de Commissie navraag doen 
naar de huidige praktijk van ODIE als het gaat om opeenvolgende contracten van één dag. De 
Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen zodra een antwoord is
ontvangen van de Griekse autoriteiten. 


