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Petiţia 0455/2005 prezentată de Magdalini Tsipra, de naţionalitate greacă, în numele 
P.O.E.I.D.D. (Panhellenic Federation of Public Servants Employed under Private Law), 
privind dezacordul Greciei faţă de Directiva 99/70/CE a Consiliului privind Acordul-
cadru asupra contractelor de muncă pe perioadă determinată încheiat între ETUC, 
UNICE şi CEEP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în numele organizaţiei menţionate anterior, precizează că Grecia nu a respectat 
încă Directiva menţionată mai sus, referindu-se aici la noua lege a Greciei conform căreia nu 
mai este în mod evident necesară respectarea hotărârilor judecătoreşti prin care lucrătorii 
concediaţi au dreptul la protecţie legală provizorie. Petiţionarul solicită Parlamentului 
European să ia măsuri pentru asigurarea respectării imediate a Directivei respective în Grecia 
şi să se asigure că angajatorii greci cu contracte pe perioadă determinată să fie trataţi în mod 
egal şi să aibă parte de condiţiile contractuale la care aceştia au dreptul conform legislaţiei 
UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe data de 22 septembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informaţii (articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la data de 3 februarie 2006.

Petiţionarul declară în cererea depusă iniţial că Directiva 1999/70/CE cu privire la contractele 
de muncă pe perioadă determinată nu a fost transpusă corect în Grecia şi adaugă faptul că, mai 
mult, Grecia a adoptat o altă legislaţie în 2004 care permite sectorului public să nu aplice 
decizii ale Curţii care asigură protecţia legală provizorie a lucrătorilor angajaţi cu contracte pe 
perioadă determinată; dacă deciziile provizorii ale curţii pot fi ignorate de sectorul public şi 
persoanele juridice în cadrul legii publice, lucrătorii pot fi lipsiţi de drepturile lor esenţiale. 

Reprezentanţii Comisiei au primit foarte recent copii după informări suplimentare furnizate de 
către petiţionar cu privire la această legislaţie mai generală adoptată în 2004 şi de asemenea la 
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modificările ulterioare adoptate în 2005 şi care cuprind textele legilor relevante nr. 3301/2004 
şi respectiv nr. 3388/2005, o decizie a mediatorului cetăţeanului grec, un aviz din partea 
Asociaţiei Barourilor din Atena, un articol academic, hotărârea Curţii de Conturi din Grecia, 
un apel şi o decizie, emise de Curtea Supremă din Grecia şi două adrese către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg, toate acestea privind diversele aspecte ale 
acestei legislaţii cu privire la aplicarea deciziilor judecătoreşti provizorii luate împotriva 
sectorului public grecesc şi a persoanelor juridice prevăzute de legislaţia publică.  

Comentarii din partea Comisiei 

Directiva 1999/70/CE privind contractele pe perioadă determinată ar fi trebuit să fie transpusă 
în Grecia până la 10 iulie 2002. De atunci, Grecia a comunicat Comisiei că Directiva a fost 
transpusă în trei Decrete Prezidenţiale adoptate în 2003 şi 2004. 

Cu toate acestea, petiţia curentă este orientată în special asupra legilor diferite din Grecia cu 
privire la aplicarea hotărârilor provizorii emise împotriva sectorului public şi a persoanelor 
juridice din legislaţia publică, legi adoptate în 2004-2005. Înainte ca Comisia să înainteze 
orice comentariu cu privire la această legislaţie (care nu a fost comunicată ca măsură de 
transpunere pentru Directiva 1999/70, însă pare să cuprindă pe departe o arie generală mult 
mai mare pentru aplicarea hotărârilor provizorii) şi incompatibilitatea acesteia cu dreptul 
comunitar, în special în privinţa aplicării Directivei 1999/70/CE, trebuie analizate cu atenţie 
informaţiile suplimentare prezentate de petiţionar şi dacă e necesar, să se solicite ajutorul 
guvernului grec pentru clarificări. Deoarece Comisia a primit documentele de foarte puţin 
timp, nu este posibil în această fază să se mai facă alte comentarii detaliate cu privire la 
aspectele puse în discuţie în petiţie.

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Problema abordată în această petiţie se referă la aplicarea hotărârilor judecătoreşti provizorii 
împotriva sectorului public din Grecia. Problema este complexă şi la examinarea prezentei 
petiţii au luat parte mai mulţi reprezentanţi ai Comisiei. Înainte de a se efectua o analiză 
finală, Comisia este posibil să aibă nevoie de obţinerea a mai multe informaţii şi clarificări de 
la autorităţile din Grecia.    

De asemenea, în acelaşi context, Comisia verifică indicaţiile recente conform cărora Curtea de 
Conturi din Grecia ar fi refuza să execute deciziile finale ale Curţii cu privire la re-elaborarea 
contractelor pe durată determinată în sectorul public din Grecia. Comisia va cere informaţii 
autorităţilor din Grecia şi cu privire la acest aspect.

Din momentul în care verificarea este finalizată, Comisia va efectua o analiză a 
compatibilităţii între situaţia din Grecia privind aplicarea hotărârilor Curţii asupra contractelor 
de lucru pe durată determinată şi dreptul comunitar, în special Directiva 1999/70/CE.  Pe baza 
acestora, Comisia poate să decidă, şi dacă este necesar, să ia măsuri în conformitate cu 
dispoziţiile relevante ale Tratatului.


