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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1468/2007, ingediend door Fotini Dermitzaki (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 34 medeondertekenaars, over het verzuim van 
Griekenland te voldoen aan 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

Indiener, een advocaat die de 34 medeondertekenaars vertegenwoordigt, wijst erop dat de 
Griekse staat en de plaatselijke autoriteiten in Kropia Attikis zich met betrekking tot 34 
arbeidscontracten voor bepaalde tijd niet aan de bepalingen van bovenvermelde richtlijn 
hebben gehouden. Indieners verwijzen tevens naar het feit dat de contracthouders met 
tussenperioden contracten voor bepaalde tijd hebben gehad, hetgeen het op grond van de van 
kracht zijnde regelgeving mogelijk maakt omzetting van een contract voor bepaalde tijd naar 
een contract voor onbepaalde tijd te ontwijken. Daar de verantwoordelijke nationale rechter in 
de aanhangige rechtszaak met de passende voorwaarden uitspraak heeft gedaan, hetgeen de 
plaatselijke autoriteiten in Kropia Attikis nog steeds niet hebben opgemerkt, verzoeken 
indieners het Europees Parlement op te treden met betrekking tot de onmiddellijke uitvoering 
van bovengenoemde richtlijn betreffende dit bepaalde geval, zodat de getroffen werknemers. 
die op basis van bepaalde tijd in dienst zijn van de plaatselijke autoriteiten in Kropia Attikis, 
zeker gesteld kunnen worden van een gelijke behandeling en het soort arbeidscontracten 
waarop zij binnen de EU-wetgeving recht hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 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.
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Indiener is een advocaat die 34 medeondertekenaars vertegenwoordigt, die een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben of hadden bij de gemeente Kropia. Zij 
beklaagt zich erover dat de gemeente Kropia zich niet houdt aan Besluit 1718/2006 van de 
enkelvoudige rechtbank van eerste aanleg van Athene (een gewone rechtbank), die op grond 
van Wet 2112/1920 oordeelde dat de aanvragers slachtoffer waren van misbruik zoals 
gedefinieerd in clausule 5 van de raamovereenkomst en opdracht gaf dat zij bescherming 
zouden krijgen op grond van Richtlijn 1999/70 en artikel 8, lid 3 van Wet 2112/1920, die –
volgens indiener – een gelijkwaardig wettelijk voorschrift is in het Griekse nationale recht 
binnen de betekenis van clausule 5 van de raamovereenkomst.

Indiener vervolgt dat de gemeente Kropia niet voldoet aan het bovenvermelde vonnis, op 
aandringen van de Helleense Republiek (in het bijzonder het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken), die het oordeel van de Rekenkamer deelt (en circulaires met die strekking heeft 
verstuurd aan lokale autoriteiten) dat de gewone rechtbanken niet bevoegd waren uitspraak te 
doen in een zaak met betrekking tot artikel 11 van Presidentieel Decreet 164/2004, die 
behoorde tot het domein van de Administratieve rechterlijke instanties; en dientengevolge 
naleving van beslissingen van gewone rechtbanken inzake beëindiging van overeenkomsten
voor bepaalde tijd of omzetting in overeenkomsten voor onbepaalde tijd verbood.

Indiener verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen inzake de onmiddellijke 
toepassing van Richtlijn 1999/70/EG betreffende werk voor bepaalde tijd, zodat de rechten 
die werden gezien als te zijn toegekend door het gemeenschapsrecht en Richtlijn 1999/70/EG
(op grond waarvan de Griekse rechtbank van oordeel was dat de contracten van de 34 
medewerkers van Kropia met een overeenkomst voor bepaalde tijd moesten worden omgezet 
in overeenkomsten voor onbepaalde tijd) kunnen worden uitgeoefend. 

Uit aanvullende informatie van 18 april 2008 die de Commissie verzoekschriften heeft 
bereikt, blijkt dat een drievoudige raad van het Griekse hooggerechtshof van oordeel was dat 
de gemeente Kropia onrechtmatig heeft gehandeld in het uitstellen van naleving van het 
onherroepelijke besluit 1718/2006 en eiste dat dit binnen twee maanden zou worden 
uitgevoerd. 

Volgens clausule 5 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 zijn lidstaten verplicht een of meer maatregelen te treffen om misbruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten te voorkomen. De Griekse autoriteiten hebben deze 
eis met betrekking tot de publieke sector omgezet door middel van Presidentieel Decreet 
164/2004, waardoor het aantal opeenvolgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen voor 
het zelfde werk wordt beperkt tot een maximum van 3 of een totale duur van 24 maanden, 
behoudens uitzonderlijke omstandigheden. De richtlijn doet geen uitspraak over de 
doeleinden waarvoor overeenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden gesloten.

Aangezien Presidentieel Decreet 164/2004 van kracht is geworden na de deadline voor 
omzetting in Griekenland, worden in artikel 11 overgangsmaatregelen gedefinieerd, waarbij 
de overeenkomsten van werknemers voor bepaalde tijd konden worden omgezet in 
overeenkomsten voor onbepaalde tijd als zij aan bepaalde criteria voldeden.

Daarnaast gold op het moment van de goedkeuring van de richtlijn in Griekenland reeds Wet 
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2112/1920 inzake de verplichte kennisgeving van beëindiging van arbeidsovereenkomsten in 
de particuliere sector, waarin de opzegtermijn wordt gedefinieerd die een werkgever in acht 
dient te nemen voor het beëindigen van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, 
overeenkomstig de duur van de arbeidsbetrekking. Artikel 8, lid 3 van deze wet breidt deze 
opzeggingsbepalingen uit tot werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd, waarbij 
de "aard van de overeenkomst opzettelijk is aangegeven met als doel het ontwijken van de 
bepalingen van deze wet inzake de verplichte kennisgeving van de beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten". 

De wisselwerking tussen artikel 8, lid 3 van Wet 2112/190 en clausule 5 van Richtlijn 
1999/70/EG is verwezen naar het Europees Hof van Justitie in het vooronderzoek van het Hof 
van eerste aanleg van Rethymnon in zaken C-378-380/07.

Artikel 8, lid 3 van 2112/1920 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten voor bepaalde 
tijd "als de duur daarvan niet wordt gerechtvaardigd door de aard van het contract, maar 
opzettelijk is aangegeven met als doel het ontwijken van de bepalingen van Wet [2112/1920] 
inzake de verplichte kennisgeving van de beëindiging van arbeidsovereenkomsten". 

De richtlijn bevat geen beperkingen inzake de doeleinden waarvoor een overeenkomst voor 
bepaalde tijd mag worden afgesloten en vereist daarom geen maatregelen voor 
overeenkomsten voor bepaalde tijd die tegemoet komen aan permanente en blijvende 
behoeften van een werkgever. Ook schrijft de richtlijn geen maatregelen voor met betrekking 
tot overeenkomsten voor één vaste termijn en wordt geen oordeel uitgesproken over de vraag 
of de duur van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Daarnaast heeft het Europees Hof van 
Justitie in zijn uitspraak in de zaak C-212/04 Adeneler (paragraaf 91 en volgende) bevestigd 
dat de richtlijn geen verplichting bevat om overeenkomsten voor bepaalde tijd om te zetten in 
overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

Clausule 5 van de raamovereenkomst vereist invoering van maatregelen ter voorkoming van 
misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, ongeacht de reden waarom 
deze zijn gesloten en ongeacht de vraag of zij tegemoet komen aan permanente en blijvende 
behoeften van een werkgever of voorbijgaande behoeften van een werkgever, bijvoorbeeld 
om seizoensgebonden werkpieken op te vangen of een werknemer met zwangerschapsverlof 
te vervangen. Deze maatregel is omgezet in Grieks recht door artikel 5 van Presidentieel 
Decreet 164/2004.

De Commissie is van mening dat de maatregelen van het reeds bestaande artikel 8, lid 3 van 
Wet 2112/1920 niet door het gemeenschapsrecht worden beheerst. Zij geeft geen uitvoering 
aan de verplichtingen in clausule 5 van de raamovereenkomst tot maatregelen ter voorkoming 
van misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd. De reden hiervoor is dat 
Wet 2112/1920 tegelijkertijd breder is dan wordt vereist door clausule 5 van de 
raamovereenkomst (in de zin dat artikel 8, lid 3 ook geldt voor eenmalige overeenkomsten 
voor bepaalde tijd, ongeacht hun duur) en smaller dan wordt vereist door clausule 5 (in de zin 
dat artikel 8, lid 3 geen bescherming biedt bij opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde
tijd noch overeenkomsten waarvan de duur wordt gerechtvaardigd door de aard van het werk 
of de overeenkomst).

Aangezien de voorschriften van Richtlijn 1999/70 zijn omgezet in Presidentieel Decreet 
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164/2004 en de maatregelen van Wet 2112/1920 geen uitvoering geven aan de voorschriften 
van Richtlijn 1999/70/EG maar in feite situaties dekken die buiten de voorschriften van de 
richtlijn vallen en verder gaan dan de voorschriften van clausule 5 van de raamovereenkomst, 
is de Commissie van mening dat op deze zaak het gemeenschapsrecht niet van toepassing is. 
Daarin is immers geen sprake van bescherming van eenmalige overeenkomsten en wordt geen 
uitspraak gedaan over het doel waarvoor de overeenkomsten zijn gesloten. De handhaving 
van de Griekse Wet 2112/1920 en de vraag van de bevoegde rechter zijn daarom uitsluitend 
een zaak voor de nationale autoriteiten in Griekenland. De Commissie kan in dergelijke zaken 
geen rechtsbevoegdheid hebben, aangezien het gemeenschapsrecht geen vereiste voor een 
dergelijke bepaling bevat. De zaak valt dan ook buiten het acquis communautaire.


