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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 141/2009, ingediend door Giannis Fetfatsidis (Griekse nationaliteit), 
over de uitvoering in Griekenland van de bepalingen in 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, die in dienst is van de Griekse organisatie voor landwinning (O.E.B.), die onder andere 
verantwoordelijk is voor irrigatie, wijst op de onredelijke toepassing van de 24-maandenbepaling 
in presidentieel decreet 164/2004, waarmee Richtlijn 1999/70/EG van de Raad betreffende de 
door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is omgezet in Griekse wetgeving. Indiener legt uit dat 
het werk bij de O.E.B. seizoensarbeid is en dat de 24-maandenbepaling met betrekking tot de 
bewuste groep werknemers onrealistisch is. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve 
om de zaak zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen met het oog op een normalisering van 
de situatie in deze organisatie, die uiterst belangrijk is voor de landbouwers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Indiener werkt voor de Griekse organisatie voor bodemverbetering en klaagt dat de uiterste 
limiet van 24 maanden bij opeenvolgende contracten van bepaalde duur niet met de 
noodwendigheden van de organisatie te verenigen is, die van halfweg de lente tot halfweg de 
herfst seizoenarbeiders in dienst neemt om de grond te irrigeren en te bewerken. De limiet van 
24 maanden voor contracten met bepaalde termijn betekent dat de werknemers maar voor een 
beperkt aantal seizoenen in dienst genomen kunnen worden voordat hun contract voor 
hernieuwing in aanmerking komt. Hij wenst niet dat de contracten van bepaalde door contracten 
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van onbepaalde duur vervangen worden, aangezien het om seizoenarbeid gaat, maar vindt dat 
seizoenarbeid bij de overheidsinstelling waar hij voor werkt, niet aan de 24-maanden-regel 
onderworpen moet zijn, zodat dezelfde werknemers - waarvan er veel landbouwers zijn, die naar 
een aanvullend inkomen uitkijken - jaar na jaar in dienst genomen kunnen worden; zijzelf 
hebben daarmee een vaste bron van inkomsten en de dienst voor bodemverbetering kan dan over 
ervaren arbeidskrachten beschikken.

Het is één van de doelstellingen van Richtlijn 1999/70/EG over de raamovereenkomst over werk 
voor bepaalde tijd tussen EVV, UNICE en CEEP (verder "de raamovereenkomst" genoemd) om 
een raamwerk in te voeren dat misbruiken door gebruikmaking van opeenvolgende contracten of 
dienstverbanden voor een bepaalde termijn voorkomt. Artikel 5 van de raamovereenkomst 
verplicht de lidstaten om één of meer gerichte maatregelen te treffen om misbruiken te 
voorkomen (objectief vaststelbare redenen, tijdslimieten, een maximum aantal hernieuwingen 
van contract) en vast te leggen onder welke omstandigheden dienstverbanden met bepaalde 
looptijd als "opeenvolgend" te beschouwen zijn.

Griekenland heeft voor de overheidsector de raamovereenkomst met presidentieel decreet 164/04 
overgenomen (verder PD 164/04). Artikel 5 bepaalt dat opeenvolgende contracten minstens 3 
maanden uiteen moeten liggen en dat er in totaal hoogstens drie dergelijke contracten mogen 
zijn. Volgens artikel 6 mogen bovendien contracten die achtereenvolgens tussen dezelfde 
werkgever en werknemer opgesteld en uitgevoerd worden, voor dezelfde of gelijkaardige 
werkzaamheden en onder dezelfde of gelijkaardige arbeidsvoorwaarden, in totaal over een 
dienstverband van niet meer dan 24 maanden lopen.

Indienstneming van werknemers voor seizoenarbeid en irrigatiewerkzaamheden van halfweg de 
lente tot halfweg de herfst is duidelijk als een reeks opeenvolgende contracten te beschouwen.

Artikel 6 §2 van PD 164/04 maakt onder bepaalde omstandigheden afwijking van de maximum 
arbeidsperiode mogelijk: 

"Indienstneming voor een totale periode van meer dan 24 maanden is enkel voor speciale 
categorieën werknemers mogelijk, naargelang van de aard en soort van de arbeid die ze 
verrichten, zoals neergelegd in de betreffende wetgeving, en meer in het bijzonder voor 
leidinggevend personeel, werknemers die voor een bepaald onderzoeksproject of enige vorm 
van gesubsidieerd of gefinancierd programma in dienst genomen worden, of om 
werkzaamheden te verrichten die uit verplichtingen van overeenkomsten met internationale 
organisaties voortvloeien."

De afwijking kan wel enkel aangewend worden als de mogelijkheid in de wetgeving 
uitdrukkelijk genoemd wordt.

De indiener vraagt afschaffing van de bovenlimiet van 24 maanden voor opeenvolgende 
arbeidscontracten met bepaalde termijn bij de diensten voor bodemverbetering. Hij wijst op 
presidentieel decreet 121/2007, dat seizoenarbeiders die als brandbestrijder werken van 
toepassing van artikel 6 PD 164/04 ontslaat - gezien het seizoengebonden karakter van hun werk 
in het gevarenseizoen. Hij vergelijkt de toestand van brandbestrijders die als seizoenarbeider 
aangenomen zijn, met die van seizoenarbeiders voor irrigatiewerkzaamheden en stelt dat de 
laatste groep op ongerechtvaardigde wijze gediscrimineerd wordt.

Hij wijst er ook op dat de Griekse hoge raad voor personeelselectie (ASEP) in 2006 de 
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problemen die de 24-maanden-regel voor de diensten voor bodemverbetering met zich 
meebrengt, bij de minister van Binnenlandse Zaken ter sprake gebracht heeft.

De Griekse omzetting van de raamovereenkomst door PD 164/04 legt een maximum van drie 
opeenvolgende contracten met gezamenlijke looptijd van maximum 24 maanden vast als 
maatregel om misbruik van opeenvolgende contracten van bepaalde duur te voorkomen. 
Bovendien kent het dekreet in art. 6 §2 uitzonderingen op de 24-maandenregel "voor speciale 
categorieën werknemers (...), naar gelang van de aard en soort van de arbeid die ze verrichten, 
zoals neergelegd in de betreffende wetgeving".

Presidentieel decreet 121/2007, dat seizoenarbeid als brandbestrijder van de 24-maandenregel 
vrijstelt, wordt door de Commissie niet als hindernis voor correcte toepassing van Richtlijn 
99/70 beschouwd. Klaarblijkelijk kunnen de seizoenarbeiders van de diensten voor 
bodemverbetering dus op dezelfde manier door de wetgeving vrijgesteld worden, als de Griekse 
regering in haar beleidsvoering een voornemen in die zin zou hebben.

Indiener mag wel de indruk hebben dat seizoenarbeiders van de organisatie voor 
bodemverbetering verschillend van hun collega's in de brandbestrijding behandeld worden, maar 
het is niet in strijd met de wetgeving van de Gemeenschap om verschillende groepen 
werknemers, zoals de beide groepen die hier in het geding zijn, verschillend te behandelen.

Het verzoekschrift werpt geen vragen over de correcte omzetting of toepassing van Richtlijn 
1999/70/EG op. De wettelijke vrijstelling van bepaalde categorieën werknemers van de 
maximum tijdslimiet van 24 maanden voor opeenvolgende contracten met bepaalde termijn - een 
maatregel die door Griekenland ingevoerd is om misbruik door opeenvolgende contracten met 
bepaalde termijn te voorkomen - is een zaak voor de Griekse overheid.


