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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0460/2005, adresată de Eleni Dimakopoulou (de naţionalitate greacă), 
purtând două semnături, relativă la neaplicarea de către Grecia a Directivei 1999/70/CE 
a Consiliului privind Acordul-cadru asupra contractelor de muncă pe durată 
determinată încheiat între ETUC, UNICE şi CEEP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara susţine că Grecia nu s-a alineat încă directivei susmenţionate, referindu-se în 
special la noua legislaţie greacă, în conformitate cu care un contract de muncă pe durată 
determinată poate fi transformat într-unul pe durată nedeterminată numai dacă, anterior 
intrării sale în vigoare, lucrătorii, cu excepţia stagiarilor şi a ucenicilor, au fost în serviciul  
aceluiaşi angajator pe o perioadă de cel puţin 24 de luni. Petiţionara solicită Parlamentului 
European să ia măsuri prin care să se asigure că Grecia va pune imediat în aplicare directiva 
susmenţionată şi că resortisanţii greci aflaţi sub contract de muncă pe durată determinată se 
bucură de tratament egal, precum şi de condiţiile contractuale la care au dreptul în 
conformitate cu legislaţia UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 septembrie 2005. S-au solicitat informaţii Comisiei în conformitate 
cu articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 28 martie 2006.

I. Context general

Petiţia reuneşte trei plângeri individuale, adresate de D-na Eleni Dimakoupouli, D-na Dionisia 
Nikolopoulou şi D-na Evaggelia Karamerou. 

Petiţionarele afirmă că au fost angajate printr-o serie de contracte de muncă succesive 
încheiate pe durată determinată în scopuri de formare de către o anumită ramură a 
„Epaggelmatiki Katartisi” (Compania de Formare Profesională), o companie publică de drept 
privat, înfiinţată de Organizaţia Greacă de Ocupare a Forţei de Muncă (Greek Labour Force 
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Employment Organisation, OAED) în scopul formării persoanelor şomere. Petiţionarele sunt 
de părere că activitatea pe care au desfăşurat-o în cadrul acestor contracte a fost ca angajate 
obişnuite şi nu ca stagiari şi că au răspuns nevoilor constante şi permanente ale serviciilor din 
sectorul public din Grecia. Petiţionarele se plâng de faptul că nu li se refuză transformarea 
contractelor de muncă pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată, în 
condiţiile Decretului prezidenţial grec 164/2004 deoarece contractele de formare au fost 
scoase de sub incidenţa numitului decret.

Astfel, petiţionarele se referă la un aspect specific al transpunerii în sectorul public din Grecia 
a Directivei 1999/70/CE privind Acordul-cadru asupra contractelor de muncă pe durată 
determinată, încheiat între ETUC, UNICE şi CEEP. Mai precis, petiţionarele se referă la 
excluderea contractelor de formare din sfera de incidenţă a instrumentului utilizat pentru 
transpunerea directivei, anume Decretul prezidenţial grec 164/2004. 

II. Plângerile

În rezumat, petiţionarele au supus atenţiei următoarele elemente. 

Scoaterea contractelor de formare de sub incidenţa Decretului prezidenţial 164/2004 nu ţine 
seama de faptul că programele de formare sunt exploatate ca mijloc facil şi ieftin de angajare 
în serviciile publice a unui personal plătit cu salarii mici şi că această măsură nu ar trebui 
folosită cu scopul de a exclude contractele de formare care în realitate răspund nevoilor 
constante şi permanente ale angajatorului.

La momentul adoptării Decretului prezidenţial 164/2004, opinia Comitetului Economic şi 
Social din Grecia privind situaţia specială a angajaţilor în cadrul contractelor de formare nu a 
fost luată în considerare. 

Adoptarea Decretului prezidenţial 164/2004 a contribuit la scăderea nivelului de protecţie 
socială a lucrătorilor pe durată determinată.  

III. Comentariile Comisiei 

Prevederile relevante ale directivei 

În conformitate cu clauza 2 alineatul (2) a Acordului-cadru anexat Directivei 1999/70/CE, 
statele membre pot dispune, după consultarea cu partenerii sociali, ca acordul să nu se aplice 
în cazurile următoare: 

(a) Relaţii iniţiale de formare profesională şi scheme de ucenicie; 

(b) Contracte de muncă şi relaţii de muncă încheiate în cadrul unui program specific, public 
sau finanţat din bani publici, de formare, integrare şi reorientare profesională. 

În conformitate cu Clauza 8 alineatul (3) a Acordului-cadru anexat directivei, implementarea 
acordului nu va constitui un temei valid pentru reducerea nivelului general de protecţie a 
lucrătorilor în domeniul aflat sub incidenţa acestuia.

În privinţa plângerilor
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Aşa cum se arată în plângerile înaintate, Grecia a recurs la opţiunea de a exclude anumite 
contracte de formare în transpunerea Directivei 1999/70/CE prin Decretul prezidenţial 
164/2004. Comitetul Economic şi Social din Grecia a fost consultat înainte de adoptarea 
decretului. Textul de exonerare din Decretul prezidenţial grec reflectă îndeaproape formularea 
Clauzei 2 alineatul (2) a Acordului-cadru. În acest context, Comisia nu consideră că scoaterea 
contractelor de formare de sub incidenţa Decretului prezidenţial 164/2004 este incompatibilă 
cu Directiva 1999/70/CE. 

O altă chestiune este aplicarea practică a acestei exonerări la nivel naţional. Desigur, este 
inacceptabil ca exonerarea să fie folosită ca mijloc de a evita regulile de protecţie a angajaţilor 
aflaţi sub contracte de muncă pe durată determinată, dacă acestea nu sunt contracte de 
formare. Totuşi, punerea în aplicare a legislaţiei naţionale este în primă instanţă o chestiune 
care trebuie rezolvată de autorităţile şi curţile de judecată competente pe plan naţional, în baza 
unei evaluări a faptelor şi a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte. Comisia ar putea 
avea motiv să intervină doar în cazul unei administrări defectuoase generalizate pe această 
temă. Informaţiile aflate la dispoziţia Comisiei în baza acestei petiţii şi a altor surse nu permit 
Comisiei să presupună existenţa unui caz de administrare defectuoasă generalizată.   

În fine, în privinţa ultimului element al plângerilor, Comisia nu are informaţii concludente, 
nici prin intermediul acestei petiţii, nici prin alte mijloace, care să indice faptul că adoptarea 
Decretului 164/2004 ar fi diminuat nivelul general de protecţie a lucrătorilor în sensul Clauzei 
8 alineatul (3) a Acordului-cadru anexat directivei. Petiţionarele nu au specificat nici o 
circumstanţă concretă în sprijinul argumentelor lor, astfel încât nu este posibil să furnizăm 
comentarii suplimentare în ce priveşte plângerile pe această temă.

IV. Concluzii 

Comisia nu consideră că această petiţie aduce schimbări asupra evaluării sale privind 
transpunerea Directivei 1999/70/CE în Grecia şi, de aceea, propune ca petiţia să fie închisă.

4. 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. 
0669/2003, petiţia nr. 296/2004, petiţia nr. 356/2004 şi 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 
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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 contractele de muncă 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 ce 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. 
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