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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1045/2007, ingediend door Foteini Dermitsaki (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 24 medeondertekenaars, over het feit dat de City 
of Athens Cultural Organisation (culturele organisatie van de stad Athene) 
Richtlijn 1999/70/EG niet naleeft

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners beweren dat de Griekse overheid en de City of Athens Cultural Organisation het 
Gemeenschapsrecht schenden, met name Richtlijn 1999/70/EG. In het kader van deze richtlijn 
kregen medewerkers van bovengenoemde organisatie met tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
die voldeden aan de voorwaarden die in de betreffende interne wetgeving (artikel 11 van 
Presidentieel Decreet 164/2004) zijn vastgelegd overeenkomstig artikel 1 van de Griekse wet 
3320/2007 vanaf juni 2006 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indieners geven 
aan dat zij met een tijdelijk arbeidscontract veel minder verdienden dan werknemers met een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd, ondanks het feit dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden 
genoten. Bovendien ontvangen diverse collega’s met tijdelijke arbeidsovereenkomsten die 
niet aan de voorwaarden van artikel 11 van Presidentieel Decreet 164/2004 voldeden en die 
dus geen contract voor onbepaalde tijd kregen, nog steeds een veel lager salaris dan collega’s 
die wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Indieners beweren dat de 
weigering van de City Cultural Organisation om de salarissen gelijk te trekken een schending 
is van het beginsel van non-discriminatie tussen deze twee categorieën (bepaling 4 van de 
raamovereenkomst vervat in Richtlijn 1999/70/EG). Zij beweren bovendien dat de City 
Cultural Organisation bij de berekening van hun salarissen onvoldoende rekening houdt met 
de verschillende dienstjaren van medewerkers met tijdelijke contracten. Volgens hen is dit 
ook een schending van het beginsel van non-discriminatie tussen de twee categorieën 
werknemers (bepaling 4 van de raamovereenkomst vervat in Richtlijn 999/70/EG).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
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192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

Het verzoekschrift is ingediend door een advocaat namens 24 musici van het Philharmonic 
Orchestra (filharmonisch orkest), die werkzaam zijn bij de Cultural Organisation of the 
Municipality of Athens (PODA), een organisatie die deel uitmaakt van de publieke sector. De 
aanklager beweert dat de Griekse overheid en PODA de communautaire wetgeving schenden 
op basis van het volgende: 

(a) dat de 24 musici, voordat ze contracten voor onbepaalde tijd kregen, op basis van 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten minder salaris ontvingen dan vergelijkbaar vast personeel. 
Dit geldt voor de overeenkomsten die van kracht waren in de twee jaar tussen het in werking 
treden van de richtlijn en de omzetting van de richtlijn in Griekenland (juli 2002 en juli 2004), 
en mogelijk tevens in periodes voor die tijd.

(b) collega’s die in de zin van artikel 11 niet voldeden aan de criteria voor omzetting naar 
overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn nog steeds te werk gesteld op basis van tijdelijke 
contracten en ontvangen nog altijd minder salaris (wat een schending inhoudt van clausule 4 
van de kaderovereenkomst, die als bijlage is toegevoegd aan Richtlijn 1999/70/EG).

(c) dat bij de berekening van het salaris van de 24 medewerkers die een vaste baan kregen 
geen rekening is gehouden met het aantal dienstjaren dat ze onder een tijdelijk contract 
werkten.

Opmerkingen van de Commissie

Presidentieel Besluit 164/2004, dat op 19 juli 2004 van kracht werd, is het relevante 
wetsinstrument voor de omzetting van Richtlijn 1999/70/EG1 inzake de door het EVV, de 
UNICE en het CEEP gesloten kaderovereenkomst over arbeid voor bepaalde tijd. 
Presidentieel Besluit 164/2004 is van toepassing op de overheidssector in Griekenland.

Alle 24 musici hadden eerst een tijdelijk contract dat werd omgezet in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeenkomstig artikel 11 van Presidentieel 
Besluit 164/2004, dat voorzag in een overgangsregeling in de periode tussen juli 2002, het 
uiterste tijdstip voor omzetting in Griekenland, en juli 2004, toen de omzettingsmaatregel 
voor de overheidssector in Griekenland van kracht werd.  

Clausule 4 van de als bijlage bij Richtlijn 1999/70/EG gevoegde kaderovereenkomst vereist 
dat lidstaten het beginsel van non-discriminatie toepassen bij tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten en dat lidstaten verplicht zijn ervoor te zorgen dat werknemers met 
tijdelijke contracten, enkel omdat ze tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebben, niet minder 
gunstig behandeld worden dan vergelijkbare vaste krachten wat betreft arbeidsvoorwaarden. 
Recente jurisprudentie (C-305/05 Del Cerro Alonso en C-268/06 IMPACT) bevestigt dat het 

                                               
1 PB L 175 van 10.7.1999, blz. 175
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arbeidsloon ook deel uitmaakt van de „arbeidsvoorwaarden”, en de laatstgenoemde zaak 
bevestigt tevens dat clausule 4 van de als bijlage aan Richtlijn 1999/70/EG toegevoegde 
kaderovereenkomst onmiddellijke werking heeft, wat wil zeggen dat burgers er onmiddellijk 
gebruik van kunnen maken zonder dat een omzetting in nationale wetgeving noodzakelijk is.

Artikel 4 van Presidentieel Besluit 164/2004 omschrijft de omzetting van clausule 4 van de 
als bijlage aan Richtlijn 1999/70/EG toegevoegde kaderovereenkomst als volgt:

Non-discriminatiebeginsel

(1) Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd werken, niet minder gunstig 
behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij bij hoge uitzondering het verschil in 
behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

(2) Vaststelling van de anciënniteit met betrekking tot bepaalde arbeidsvoorwaarden geschiedt voor 
werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan de hand van dezelfde criteria als voor 
werknemers in vaste dienst, behalve wanneer verschillende periodes van anciënniteit op basis van 
objectieve gronden gerechtvaardigd zijn.

Artikel 3 van het Presidentieel Besluit geeft een definitie van zowel een „werknemer met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd” en een „vergelijkbare werknemer in vaste dienst”.

De doelstelling van Richtlijn 1999/70/EG is zorg te dragen voor een gelijke behandeling van 
werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vergelijkbare werknemers in
vaste dienst, tenzij dit om objectieve redenen gerechtvaardigd is, en misbruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen. In de richtlijn wordt 
niet gesproken over de erkenning van opgebouwde dienstjaren als werknemer met een
tijdelijk arbeidscontract, wiens contract later is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd.

Conclusies

Met dien verstande dat

 clausule 4 van de als bijlage aan Richtlijn 1999/70/EG toegevoegde 
kaderovereenkomst op gepaste wijze door Griekenland is omgezet in Presidentieel 
Besluit 164/2004; 

 het Europees Hof van Justitie heeft verklaard dat clausule 4 onmiddellijke werking 
heeft; en

 de richtlijn geen bepaling omvat inzake de erkenning van het aantal dienstjaren die een 
werknemer die nu in vaste dienst is daarvoor tijdens contracten voor bepaalde tijd 
heeft opgebouwd

het verzoekschrift geen problemen ter sprake brengt met betrekking tot de correcte omzetting 
van Richtlijn 1999/70/EG. In beginsel moet bezorgdheid over een gebrekkige 
tenuitvoerlegging worden voorgelegd aan de nationale bevoegde autoriteiten, die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van nationale wetgeving en voor het toezien op de 
onmiddellijke toepassing van clausule 4 en op de mogelijke schadelijke gevolgen van een 
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verlate omzetting.
De Commissie zal echter in contact treden met de Griekse overheid om te bevestigen dat er 
momenteel geen wetgeving of constante bestuursrechtelijke handelswijze bestaat die het 
verschil in behandeling tussen werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en 
vergelijkbare vaste werknemers rechtvaardigt, behalve wegens objectieve redenen, en om 
opheldering te eisen over de vraag of in Griekenland rekening wordt gehouden met de 
uitspraak in de zaak Del Cerro Alonso inzake het arbeidsloon en financiële rechten, teneinde 
te verzekeren dat de richtlijn op de juiste wijze wordt toegepast.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 december 2008

Het verzoekschrift, dat door een advocaat is ingediend namens 24 musici van het 
Philharmonic Orchestra, deed vragen rijzen over de loonverschillen tussen werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en vergelijkbare werknemers in vaste dienst bij 
de Cultural Organisation of the Municipality of Athens (PODA), een organisatie die deel 
uitmaakt van de publieke sector.

De identieke brief van indiener aan de Commissie was als klacht geregistreerd volgens 
inbreukprocedure 2007/4904. 

Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE 
en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
verbiedt ongerechtvaardigde discriminatie van werknemers met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd. Clausule 4 van de raamovereenkomst bij de Richtlijn bepaalt:

Non-discriminatiebeginsel (clausule 4)

1. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor 
bepaalde tijd werken, niet minder gunstig behandeld dan vergelijkbare werknemers in 
vaste dienst, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd 
is.

2. Wanneer zulks passend is, wordt het „pro rata temporis”-beginsel toegepast.

3. De wijze waarop deze clausule wordt toegepast, wordt door de lidstaten - na 
raadpleging van de sociale partners - en/of de sociale partners bepaald met 
inachtneming van de Europese wetgeving en de nationale wetgeving, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en gebruiken.

4. Vaststelling van de anciënniteit met betrekking tot bepaalde arbeidsvoorwaarden 
geschiedt voor werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan de 
hand van dezelfde criteria als voor werknemers in vaste dienst, behalve wanneer 
verschillende periodes van anciënniteit op basis van objectieve gronden 
gerechtvaardigd zijn.
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Het Europees Hof van Justitie heeft in C-305/05 Del Cerro Alonso en C-268-06 IMPACT
duidelijk gemaakt dat het arbeidsloon ook deel uitmaakt van de „arbeidsvoorwaarden”.

Standpunt van de Commissie

De inlichtingen van de Commissie aan de Commissie verzoekschriften van het Europees
Parlement van juni 2008 geven de visie van de Commissie weer, namelijk dat clausule 4 van 
de raamovereenkomst bij Richtlijn 1999/70/EG op gepaste wijze door Griekenland is omgezet 
in Presidentieel Decreet 164/2004 (de Griekse omzettingswetgeving voor de publieke sector). 
De Commissie besloot dat het verzoekschrift geen vragen heeft opgeworpen over de gepaste 
omzetting van Richtlijn 1999/70/EG.

De Commissie heeft echter toegezegd in contact te treden met de Griekse overheid om te 
bevestigen dat er momenteel geen wetgeving of constante bestuursrechtelijke handelswijze 
bestaat die het verschil in behandeling tussen werknemers met een overeenkomst voor een 
bepaalde tijd en vergelijkbare werknemers in vaste dienst rechtvaardigt, behalve wegens 
objectieve redenen, en om opheldering te eisen over de vraag of in Griekenland rekening 
wordt gehouden met de uitspraak in de zaak Del Cerro Alonso inzake het arbeidsloon en 
financiële rechten. In haar brief van 23 juni 2008 verzocht de Commissie de Griekse overheid 
om een onderzoek in te stellen naar de huidige situatie in Griekenland op het gebied van 
arbeidsloon en vergoedingen van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd tegenover vergelijkbare werknemers in vaste dienst.

In haar antwoord van 8 september 2008 stelde de Griekse overheid de Commissie ervan op de 
hoogte dat de lonen van personeel dat in dienst is van de staat, overheidsinstellingen (NPDD) 
en lokale autoriteiten (OTA) en beschikt over een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd of vaste overeenkomst zijn vastgelegd overeenkomstig Wet 1876/1990, of 
in collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn ondertekend tussen de werknemers en een
vertegenwoordiger van het ministerie van Economie en Financiën, of conform Wet 
3205/2003, na uitbreiding van de bepalingen van deze wet naar personeel dat in dienst is van 
de staat, NPDD en OTA onder een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst, waar werknemers 
niet over de mogelijkheid beschikken om een collectieve arbeidsovereenkomst te 
ondertekenen omdat er geen vakbondsafgevaardigde is.

In dezelfde brief verzekerde de Griekse overheid de Commissie ervan dat de regels in kwestie 
geen onderscheid maken tussen het arbeidsloon van ambtenaren met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd en ambtenaren in vaste dienst.

Conclusie

Op basis van dit antwoord bestaat er geen enkel bewijs dat Griekenland momenteel niet aan 
clausule 4 van de raamovereenkomst voldoet.

Loonverschillen tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en 
vergelijkbare werknemers in vaste dienst bij Griekse overheidsinstellingen, waarbij sprake is 
van ongerechtvaardigde discriminatie, kunnen worden toegeschreven aan de onjuiste 
tenuitvoerlegging van de nationale wetgeving en moeten worden voorgelegd aan de bevoegde 
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nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de nationale 
wetgeving.

Wegens het gebrek aan bewijs dat Griekenland Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 
1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst 
inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet naar behoren zou hebben omgezet, 
besloot de Commissie inbreukprocedure 2007/4904 op 27 november 2008 te beëindigen.


