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Petiţia 0233/2003, prezentată de Christos Polyzogopoulos, de naţionalitate elenă, în 
numele Confederaţiei Generale a Muncitorilor Greci (GSEE), şi un co-semnatar având 
ca obiect nerespectarea de către Grecia a Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat 
între CES, UCIPE şi CEIP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, preşedintele GSEE, arată că Grecia nu a adoptat deocamdată legile şi dispoziţiile
administrative necesare pentru a pune în aplicare directiva de mai sus în ciuda faptului că 
termenul limită, împreună cu prelungirea de 12 luni acordată Greciei date fiind dificultăţile 
specifice apărute, a expirat la 10 iulie 2002. Petiţionarul solicită Parlamentului European să ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că directiva este pusă în aplicare în Grecia, astfel încât 
să se garanteze un tratament egal şi contracte de angajare acceptabile pentru muncitorii 
temporari din Grecia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 17 octombrie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul interimar al Comisiei, primit la 14 ianuarie 2004.

Petiţionarul s-a plâns în legătură cu faptul că Grecia, în momentul prezentării petiţiei, nu 
transpusese Directiva 99/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată
determinată, încheiat între CES, UCIPE şi CEIP1. Directiva ar fi trebuit transpusă, în cazul
Greciei, la 10 iulie 2002.

Grecia a întârziat cu transpunerea şi, prin urmare, Comisia a iniţiat proceduri pentru 
încălcarea dreptului comunitar. De atunci, Grecia a transpus totuşi Directiva printr-un decret 

  
1 JO L 175 10.7.1999 p. 175.
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prezidenţial, care a intrat în vigoare la 2 aprilie 2003. Comisia evaluează în prezent măsurile 
de transpunere.

4. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 7 decembrie 2004.

Cea dintâi legislaţie de aplicare din Grecia, care a intrat în vigoare la 2 aprilie 2003, nu a fost 
satisfăcătoare în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a abuzurilor legate de contractele de 
muncă succesive cu durată determinată. Grecia a emis, la 19 iulie 2004, un nou decret care 
schimbă situaţia pentru sectorul public. În afară de transformarea unor contracte de muncă cu 
durată determinată în posturi permanente, regula generală este că contractele cu durată 
determinată care depăşesc durata maximă sunt declarate nule şi neavenite, cu compensaţii
pentru muncitori şi sancţiuni pentru angajatori. 

Normele din noul decret referitoare la contractele de muncă pe perioadă determinată par a fi 
în conformitate cu Directiva privind munca pe durată determinată. Situaţia necesită totuşi să 
fie remediată nu numai pentru sectorul public, ci şi pentru sectorul privat. Serviciile Comisiei 
au solicitat informaţii privind măsurile legislative prevăzute în Grecia.

De îndată ce Grecia va informa Comisia cu privire la orice legislaţie suplimentară de aplicare, 
noi vom evalua conformitatea sa deplină cu dreptul comunitar şi vom adopta, dacă este cazul, 
măsurile necesare.

5. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 28 martie 2006.

Directiva 1999/70/CE privind munca pe durată determinată ar fi trebuit să fie transpusă în 
Grecia până la 10 iulie 2002. De atunci, Grecia a informat Comisia că directiva a fost 
transpusă prin trei decrete prezidenţiale, 81/2003 din 2 aprilie 2003, 164/2004 din 19 iulie
2004 şi 180/2004 din 23 august 2004. Între timp, Comisia a primit numeroase scrisori şi 
reclamaţii, iar Parlamentul European a primit numeroase petiţii, toate expunând diverse 
plângeri în ceea ce priveşte transpunerea directivei în Grecia.

După o analiză amănunţită a decretelor prezidenţiale menţionate mai sus, Comisia nu ia în 
considerare iniţierea de proceduri pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva Greciei 
pentru netranspunerea Directivei 1999/70/CE privind munca pe durată determinată. Ar trebui 
să se adauge că, înainte ca orice reclamaţie să fie închisă, reclamanţii individuali vor avea 
posibilitatea de a-şi prezenta punctele de vedere. 

6. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 28 februarie 2007

Se referă la petiţiile nr. 930/2002, nr. 233/2003, nr. 336/2003, nr. 669/2003, nr. 296/2004, nr.
356/2004, nr. 460/2005 şi nr. 665/2005.

La 4 iulie 2006, Curtea Europeană de Justiţie a pronunţat sentinţa în cazul C-212/04 Adeneler
în care un tribunal grec pusese întrebări privind interpretarea şi efectele Directivei
1999/70/CE în lumina anumitor dispoziţii din decretul prezidenţial 81/2003. Curtea a stabilit 
existenţa unor probleme legate de anumite dispoziţii din decretul respectiv. Aceste probleme 
fuseseră, de asemenea, identificate de Comisie într-o etapă anterioară, iar Comisia a informat 
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în consecinţă autorităţile greceşti în 2004. Dispoziţiile controversate din decretul 81/2003 au 
fost modificate prin decretele prezidenţiale 164/2004 şi 180/2004. Ar trebui să se adauge că 
Curtea Europeană de Justiţie a confirmat, de asemenea, în sentinţa din cazul Adeneler, poziţia 
Comisiei înaintea Comisiei pentru petiţii în numeroase rânduri: Directiva 1999/70/CE cere ca 
statele membre să introducă măsuri de prevenire a abuzurilor legate de contractele succesive, 
dar nu necesită contractele de muncă pe durată determinată să fie transformate în contracte de 
muncă pe durată nedeterminată cât timp există alte măsuri eficiente de prevenire a abuzurilor. 

Comisia consideră că aceste măsuri au fost introduse prin decretele prezidenţiale 164/2004 şi 
180/2004. De aceea, toate reclamaţiile relevante prezentate Comisiei referitoare la 
transpunerea Directivei 1999/70/CE privind munca pe durată determinată în Grecia prin trei 
decrete prezidenţiale, 81/2003 din 2 aprilie 2003, 164/2004 din 19 iulie 2004 şi 180/2004 din
23 august 2004, sunt acum clasate. 

În afară de aceasta, ar trebui menţionate următoarele două elemente privind aplicarea practică 
şi consolidarea legislaţiei greceşti de transpunere a Directivei 1999/70/CE. 

1) După clasarea reclamaţiilor, Comisia a primit informaţii despre cele mai recente dezvoltări 
din Grecia care arată că tribunalele generale au decis în multe cazuri că aceste contracte de 
muncă pe durată determinată din sectorul public trebuie transformate în contracte de 
muncă pe perioadă nedeterminată, dar că autorităţile administrative şi de audit au refuzat să 
execute aceste decizii. Pe de o parte, refuzul autorităţilor de a accepta transformarea
contractelor de muncă pe durată determinată în contracte de muncă pe durată
nedeterminată implică eşecul autorităţilor greceşti de a pune corect în aplicare Directiva. 
Pe de altă parte, în cazul în care tribunalele generale ar stabili că singurul remediu eficient 
la îndemână este transformarea contractelor de muncă pe durată determinată în contracte 
de muncă pe durată nedeterminată, refuzul de a executa aceste decizii ar ridica probleme în 
ceea ce priveşte aplicarea Directivei 1999/70/CE în măsura în care deciziile se referă la 
cazuri care sunt acoperite de această directivă. 

2) Există, de asemenea, problema mai generală referitoare la legislaţia specială privind 
întărirea măsurilor interimare împotriva sectorului de stat şi public privind, spre exemplu,
transformarea contractelor de muncă pe durată determinată. Aceasta se leagă de 
problemele adresate în petiţia 455/2005. 

Comisia examinează mai departe aspectele menţionate mai sus şi a solicitat, în acest scop, mai 
multe informaţii din partea autorităţilor greceşti. Această examinare va permite Comisiei să 
facă o evaluare a sistemului instituit de autorităţile greceşti pentru a asigura aplicarea şi 
consolidarea legislaţiei naţionale de transpunere a Directivei 1999/70/CE. 
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