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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 669/2006, ingediend door Dimitrios Gousidis (Griekse nationaliteit), namens 
Journalist's Union of Macedonia and Thrace Daily Newspapers", en één medeondertekenaar, 
over de aanstellingsvoorwaarden voor journalisten die bij "ERT" (de Griekse radio en 
televisie) werken.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde vereniging, wijst erop dat het grootste deel van 
de journalisten die bij "ERT" werken, geen contracten van onbeperkte duur hebben zoals het 
hoort, maar werken op basis van korte arbeidsovereenkomsten voor één tot drie maanden. 
Indiener onderstreept dat er in deze arbeidsovereenkomsten geen rekening wordt gehouden 
met de bepalingen in de communautaire besluiten inzake de sociale grondrechten van 
werknemers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 augustus 2004

Verzoeker vestigt de aandacht op de moeilijke situatie van journalisten bij de openbare 
omroep. Volgens verzoeker voorzien veel journalisten in een permanente behoefte maar 
werken in het kader van dienstverleningscontracten, waardoor zij geen recht hebben op 
uitkeringen en andere sociale grondrechten. Anderen werken op basis van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die niet onder de regelgeving tot omzetting van de 
richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vallen.

Richtlijn 1999/70/EG1 van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE 
en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

  
1 PB L 175 van 10.7.1999, blz. 88.
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geldt niet voor werknemers met dienstverleningscontracten. Of deze werkenden moeten 
worden beschouwd als werknemers in plaats van dienstverrichters, moet door de daartoe 
bevoegde nationale autoriteiten worden uitgemaakt.

Richtlijn 1999/70/EG verplicht de lidstaten wel om misbruiken als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen. Daarbij wordt hun 
de keuze gelaten tussen het vaststellen van objectieve rechtvaardigingsgronden voor een 
vernieuwing van dergelijke overeenkomsten en het bepalen van de maximale totale duur van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of van het aantal malen dat 
dergelijke overeenkomsten mogen worden vernieuwd.

Het Griekse decreet tot omzetting van de richtlijn bevat een lange lijst van objectieve 
rechtvaardigingsgronden voor onbeperkt gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd. Wat de audiovisuele sector betreft, veronderstelt men dat er objectieve redenen bestaan 
voor een onbeperkte opeenvolging van overeenkomsten voor bepaalde tijd. De diensten van 
de Commissie zijn van oordeel dat het Griekse decreet de richtlijn op dit gebied niet correct of 
adequaat omzet. De Commissie overweegt daarom een inbreukprocedure tegen Griekenland 
in te leiden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 februari 2005

De tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/70/EG is sterk verbeterd door de nieuwe Griekse 
presidentiële decreten nr. 164/2004, van toepassing op de publieke sector, en nr. 180/2004, 
van toepassing op de particuliere sector.

Helaas zijn er nog altijd enkele problemen als het om de particuliere sector gaat, met name bij 
het luchtvervoer en de sector luchthavendiensten, waar het nog altijd mogelijk blijkt om 
ongelimiteerd achtereenvolgende contracten voor een bepaalde termijn te sluiten. De 
Commissie wil deze kwestie dan ook verder vervolgen.

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

Richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd had op 10 juli 2002 in 
Griekenland moeten zijn omgezet. Griekenland heeft inmiddels de Commissie medegedeeld 
dat de richtlijn is omgezet aan de hand van drie presidentiële decreten, nr. 81/2003 van 2 april 
2003, nr. 164/2004 van 19 juli 2004 en nr. 180/2004 van 23 augustus 2004. De Commissie 
heeft daarenboven een aantal brieven en klachten ontvangen. Het Europees Parlement heeft 
een aantal verzoekschriften ontvangen waarin de verschillende klachten over de omzetting 
van de richtlijn in Griekenland worden uiteengezet. 

Na een grondige analyse van de bovenvernoemde presidentiële decreten overweegt de 
Commissie niet langer een inbreukprocedure tegen Griekenland in te leiden. Verder zal vóór 
het afsluiten van de klachten, aan de individuele klagers de gelegenheid worden gegeven 
opmerkingen te maken. 

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007
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Betreft verzoekschriften nr. 930/2002, nr. 233/2003, nr. 336/2003, nr. 669/2003, nr. 296/2004, 
nr. 356/2004, nr. 460/2005, en nr. 665/2005.

Het Europees Hof van Justitie heeft op 4 juli 2006 een arrest uitgesproken in zaak C-212/04 
Adeneler, waarin een Griekse rechtbank vragen gesteld had over de interpretatie en gevolgen 
van richtlijn 1997/70/EG in het licht van bepaalde bepalingen in presidentieel decreet 
81/2003. Volgens het Hof zijn er problemen met enkele bepalingen in dat decreet. Deze 
problemen werden in een vroeger stadium reeds vastgesteld door de Commissie, die de 
Griekse autoriteiten hiervan in 2004 op de hoogte heeft gebracht. De omstreden bepalingen in 
decreet 81/2003 werden gewijzigd door presidentiële decreten 164/2004 en 180/2004. Er 
dient te worden opgemerkt dat het Europees Hof van Justitie in het arrest Adeneler ook het 
standpunt dat de Commissie voor de Commissie verzoekschriften heeft ingenomen op 
verschillende gelegenheden heeft bevestigd: Richtlijn 1999/70/EG vereist dat lidstaten 
maatregelen invoeren om misbruik van opeenvolgende contracten te voorkomen, maar 
contracten van bepaalde duur moeten niet worden omgezet in contracten van onbepaalde 
duur, zolang er andere doeltreffende maatregelen bestaan om misbruik te voorkomen.

De Commissie is van mening dat dergelijke maatregelen ingevoerd zijn door presidentiële 
decreten 164/2004 en 180/2004. Bijgevolg zijn alle relevante klachten bij de Commissie die 
betrekking hebben op de omzetting van richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd in Griekenland door drie presidentiële decreten, 81/2003 van 2 april 2003, 
164/2004 van 19 juli 2004 en 180/2004 van 23 augustus 2004, nu gesloten.

Twee opmerkingen moeten worden gemaakt over de praktische toepassing en handhaving van 
de omzetting van richtlijn 1999/70/EG in Griekse regelgeving.

1) Na het sluiten van de klachten heeft de Commissie informatie ontvangen over de meest 
recente ontwikkelingen in Griekenland. Deze wijzen erop dat gewone rechtbanken in veel 
zaken besloten hebben dat contracten van bepaalde duur in de openbare sector moeten 
worden omgezet in contracten van onbepaalde duur, maar dat de administratieve en 
controleautoriteiten weigeren deze besluiten uit te voeren. Enerzijds betekent een 
weigering van de autoriteiten om de omzetting van contracten van bepaalde duur in 
contracten van onbepaalde duur te aanvaarden niet noodzakelijk het falen van de Griekse 
autoriteiten om de richtlijn correct ten uitvoer te leggen. Anderzijds is het wel zo dat indien 
gewone rechtbanken van oordeel zijn dat de omzetting van contracten van bepaalde duur in 
contracten van onbepaalde duur het enige beschikbare doeltreffende middel is, een 
weigering om deze beslissingen uit te voeren voor problemen kan zorgen met betrekking 
tot de toepassing van richtlijn 1999/70/EG, voor zover de beslissingen zaken betreffen die 
onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

2) Er is ook het meer algemene probleem met betrekking tot de bijzondere regelgeving 
betreffende de handhaving van tijdelijke maatregelen tegen de staat en de openbare sector
in ruime zin, bijvoorbeeld met betrekking tot de omzetting van contracten van bepaalde 
duur. Dit heeft betrekking op het probleem waarvan sprake in verzoekschrift 455/2005.

De Commissie onderzoekt de bovenvermelde zaken verder en heeft bijgevolg de Griekse 
autoriteiten om bijkomende informatie gevraagd. Een dergelijk onderzoek zal de Commissie 
in staat stellen een beoordeling te maken van het systeem dat de Griekse autoriteiten hebben 
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opgezet om de toepassing en handhaving van de omzetting in nationale regelgeving van 
richtlijn 1999/70/EG te verzekeren.


