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Petiţia 0296/2004 adresată de Irini Savvidou (de naţionalitate greacă), în numele 
Asociaţiei municipale din Veria a persoanelor angajate pe bază de contracte locale 
(„Somatio Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias”) şi un co-
semnatar, privind abuzul presupus al sistemului de recrutare pe bază de contracte 
temporare. 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este preşedintele asociaţiei menţionate mai sus, susţine că, în urma alegerilor 
municipale din 2002, autorităţile municipale din Veria au reziliat contractele temporare ale 
115 membrii ai personalului municipal. Petiţionarul susţine că recrutările şi demiterile sunt în 
mod frecvent motivate politic şi că autorităţile elene încalcă legislaţia UE în ceea ce priveşte 
recrutarea temporară, în special dispoziţiile privind protecţia drepturilor sociale de bază ale 
angajaţilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 septembrie 2004. S-au solicitat informaţii Comisiei în conformitate 
cu articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 martie 2005.

Petiţionarul a reclamat faptul că lucrătorii din primăria Veroia au fost disponibilizaţi după 36 
de luni de angajare continuă, deşi îndeplineau funcţii permanente şi continue în primărie şi în 
societăţile publice. Prin urmare, reclamantul invită Uniunea european şi statul grec să vadă 
dacă directivele Comunităţii privind relaţiile de muncă sunt puse în aplicare imediat, dacă 
contractele cu durată determinată pentru acei lucrători sunt recunoscute drept contracte 
nedefinite şi dacă aceşti lucrători sunt plătiţi cu aceleaşi salarii şi au acelaşi program de lucru 
ca funcţionarii primăriei.

În conformitate cu Directiva 99/70/EC privind acordul-cadrul cu privire la munca pe durată 
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determinată, încheiat între CES, UCIPE şi CEIP1, statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare pentru ca statele membre să împiedice abuzurile care rezultă din utilizarea 
contractelor cu durată determinată succesive. Acestea pot alege să introducă motive obiective 
care să justifice prelungirile contractelor, să stipuleze durata maximă sau un număr maxim de 
prelungiri.

Statele membre sunt cele care, în urma consultării cu partenerii sociali, decid, dacă este cazul 
în ce condiţii contractele cu durată determinată vor fi considerate drept „succesive” şi când 
vor fi considerate contracte cu durată nedeterminată. Directiva nu dă dreptul lucrătorilor la 
contracte cu durată nedeterminată. Dacă contractele cu durată determinată pentru lucrătorii de 
la Primăria Veroia ar trebui transformate în posturi permanente sau dacă acestea ar trebui să 
expire reprezintă un aspect care trebuie decis de Grecia.

Prima legislaţie de punere în aplicare din Grecia, care a intrat în vigoare la 2 aprilie 2003, nu a 
fost satisfăcătoare în ceea ce priveşte măsurile de împiedicare a abuzurilor contractelor cu 
durată determinată succesive. La 19 iulie 2004, Grecia a emis, totuşi, un nou decret care 
schimbă situaţia pentru sectorul public. Pe lângă transformarea anumitor contracte cu durată 
determinată în posturi permanente, regula generală este că un contract cu durată determinată 
depăşeşte durata maximă acesta este declarat nul şi neavenit cu compensaţii pentru lucrători şi 
sancţiuni pentru angajatori.

Normele privind contractele cu durată determinată succesive din nou decret par să respecte 
directiva privind munca cu durată determinată. Decretul grec pune în aplicare şi clauza 4 din 
acordul-cadru din directivă, care stipulează că în ceea ce priveşte condiţiile de angajare, 
lucrătorii cu contracte cu durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât 
lucrătorii permanenţi, numai dacă motive obiective justifică un tratament diferit.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 28 martie 2006.

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

După o analiză detaliată a decretelor prezidenţiale menţionate mai sus, Comisia nu 
intenţionează să înceapă proceduri pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva Greciei. 
Ar trebui adăugat faptul că, înainte de clasarea fiecărei plângeri, reclamanţii individuali vor 
avea posibilitatea de a-şi prezenta opiniile. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Referitor şi la petiţia nr. 930/2002, petiţia nr. 233/2003, petiţia nr. 336/2003, petiţia nr.
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0669/2003, petiţia nr. 356/2004, petiţia nr. 460/2005, petiţia nr. 665/2005

La 4 iulie 2006, Curtea Europeană de Justiţie a dat verdictul în cazul C-212/04 Adeneler în 
care un tribunal din Grecia adresa întrebări cu privire la interpretarea şi efectele Directivei 
1999/70/CE din perspectiva anumitor prevederi din Decretul prezidenţial 81/2003. Curtea a 
stabilit că existau probleme în legătură cu unele prevederi ale acelui decret. Comisia 
constatase şi ea anterior aceste probleme şi, în 2004, informase autorităţile greceşti în 
consecinţă. Prevederile controversate din Decretul 81/2003 au fost amendate prin decretele 
prezidenţiale 164/2004 şi 180/2004. Trebuie adăugat că verdictul Curţii Europene de Justiţie 
în cazul Adeneler a confirmat poziţia pe care Comisia o expusese deja Comisiei pentru petiţii 
în mai multe rânduri: Directiva 1999/70/CE cere statelor membre să introducă măsuri pentru a 
preveni abuzurile create de contractele succesive, dar nu impune transformarea contractelor 
pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată atâta vreme cât există alte măsuri 
eficace pentru prevenirea abuzurilor.

Comisia consideră că astfel de măsuri s-au introdus prin decretele prezidenţiale 164/2004 şi 
180/2004. Drept urmare, toate reclamaţiile în cauză adresate Comisiei cu privire la 
transpunerea în Grecia a Directivei 1999/70/CE privind munca pe durată determinată prin cele 
trei decrete prezidenţiale, 81/2003 din 2 aprilie 2003, 164/2004 din 19 iulie 2004 şi 180/2004 
din 23 august 2004, au fost declarate închise.

În afară de aceasta, se cuvin menţionate următoarele două elemente cu privire la aplicarea 
practică şi punerea în execuţie a legislaţiei greceşti care transpune Directiva 1999/70/CE:

1) După ce reclamaţiile au fost declarate închise, Comisia a primit informaţii despre ultimele 
evoluţii înregistrate în Grecia pe această temă. Acestea arătau că, în multe cazuri, 
tribunalele au decis transformarea contractelor pe durată determinată din sectorul public în 
contracte pe durată nedeterminată, dar că autorităţile administrative şi financiare au refuzat 
să execute aceste decizii. Pe de-o parte, un refuz al autorităţilor de a transforma contractele 
pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată nu înseamnă neapărat că 
autorităţile greceşti nu au aplicat corect directiva. Pe de altă parte, dacă tribunalele au 
stabilit că singura soluţie eficace de care dispun este transformarea contractelor pe durată 
determinată în contracte pe durată nedeterminată, refuzul de a executa aceste decizii ar 
ridica o problemă în ceea ce priveşte aplicarea Directivei 1999/70/CE, în măsura în care 
deciziile se referă la cazuri intrând sub incidenţa acesteia. 

2) Mai este şi problema mai generală legată de legislaţia specială cu privire la punerea în 
execuţie a unor măsuri interimare împotriva statului şi a sectorului public în ansamblu, în 
ceea priveşte, de exemplu, transformarea contractelor pe durată determinată. Aceasta este 
legată de problemele semnalate în petiţia nr. 455/2005. 

Comisia examinează în continuare problemele menţionate mai sus şi a solicitat informaţii 
suplimentare autorităţilor greceşti în acest scop. Această examinare va permite Comisiei să 
evalueze sistemul instituit de autorităţile greceşti spre a asigura aplicarea şi punerea în 
execuţie a legislaţiei naţionale care transpune Directiva 1999/70/CE. 


