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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 233/2003, ingediend door Christos Polyzogopoulos (Griekse 
nationaliteit), namens de Griekse arbeidersvereniging (GSEE), gesteund door één 
medeondertekenaar, over het verzuim van Griekenland om 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 van bepaalde duur na te leven

Verzoekschrift 455/2005, ingediend door Magdalini Tsipra (Griekse nationaliteit), 
namens de POEIDD (Pan-Helleense Federatie van Ambtenaren aangenomen onder het 
privaatrecht), over het verzuim van Griekenland om Richtlijn 99/70/EG betreffende de 
door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake
arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur na te leven

1. Samenvatting van verzoekschrift 233/2003

Indiener, die voorzitter is van de Griekse arbeidersvereniging, vestigt de aandacht op het feit dat 
Griekenland nog steeds niet de wetten en administratieve voorschriften die noodzakelijk zijn om 
bovengenoemde richtlijn uit te voeren, in werking heeft gesteld, ondanks het feit dat de in de 
richtlijn vastgestelde tijdslimiet en de extra twaalf maanden waarover Griekenland onder 
verwijzing naar bijzondere moeilijkheden kon beschikken, op 10 juli 2002 zijn verstreken. Hij 
verzoekt het Europees Parlement in te grijpen met het oog op de onmiddellijke uitvoering van 
bovengenoemde richtlijn in Griekenland, zodat de Griekse werknemers met contracten van 
bepaalde duur kunnen rekenen op gelijke behandeling en aanvaardbare arbeidsovereenkomsten.

Samenvatting van verzoekschrift 455/2005

Indienster geeft namens de hierboven vermelde organisatie aan dat Griekenland nog niet voldoet 
aan de hierboven vermelde richtlijn. Zij verwijst in dit verband naar de nieuwe Griekse wet 
volgens welke het niet langer nodig lijkt te zijn om arresten die ontslagen werknemers toch enige 
wettelijke bescherming bieden, na te leven. Indienster verzoekt het Europees Parlement 
maatregelen te treffen teneinde ervoor te zorgen dat de hierboven vermelde richtlijn in 
Griekenland wordt nageleefd, zodat voor Griekse werknemers met een contract van bepaalde 
duur de gelijke behandeling en contractuele voorwaarden gelden waarop ze krachtens de EU-
wetgeving recht hebben.
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2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 233/2003 ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2003. 
Verzoekschrift 455/2005 ontvankelijk verklaard op 22 september 2005.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007

Achtergrond en klacht

Indieners beklagen zich over het feit dat Griekenland nog niet voldoet aan Richtlijn 1999/70/EG
inzake arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur. Hoewel Griekenland de richtlijn heeft 
omgezet, beweren indieners dat bepaalde procedurevoorschriften de naleving belemmeren van
vonnissen die ontslagen werknemers tot op zekere hoogte tijdelijke bescherming bieden. Ze 
roepen het Europees Parlement op om maatregelen te treffen teneinde de onmiddellijke naleving 
van Richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te verzekeren, zodat 
voor werknemers met een dergelijk contract de gelijke behandeling en contractuele voorwaarden 
gelden waarop ze krachtens de EU-wetgeving recht hebben.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie nam contact op met de Griekse overheid in verband met de uitvoering van 
tijdelijke gerechtelijke besluiten ten aanzien van de Griekse openbare sector. Die liet weten dat
niet de algemene, maar de administratieve rechtbanken bevoegd zijn om zich uitspreken over al 
wat te maken heeft met de omzetting van contracten van bepaalde duur in contracten van 
onbepaalde duur in de Griekse openbare sector. Ze liet ook weten dat de procedures in kwestie
geen impact hebben op de volledige en doeltreffende toepassing van de maatregelen die Richtlijn 
1999/07/EG in nationale wetgeving moeten omzetten. Deze positie werd bevestigd door 
uitspraak 19/2007 van het Griekse Hooggerechtshof.

Toch zijn de diensten van de Commissie van plan om de Griekse overheid opnieuw aan te 
schrijven en haar te verzoeken duidelijkheid te scheppen over de globale juridische regeling
tijdens de overgangsperiode, die meer dan alleen de omzettingsmaatregelen voor Richtlijn 
1999/70/EG kan inhouden.

Conclusies

Na de toelichting van de Griekse overheid ziet de Commissie geen reden om actie te ondernemen 
tegen Griekenland wegens de niet-omzetting van Richtlijn 1999/70/EG.

Toch zal de Commissie de uitvoering van Richtlijn 1999/07/EG in Griekenland op de voet 
blijven volgen, in het bijzonder de toepassing van de juridische regels die betrekking hebben op 
de overgangsperiode (van juli 2002 tot juli 2004). Ze zal alle informatie die de Griekse overheid 
haar nog moet bezorgen onderzoeken en ze zal niet aarzelen om actie te ondernemen als de 
verkregen informatie haar daartoe noopt.


