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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0300/2007, adresată de Christos Nikoloutsopoulos şi Konstantinos 
Tokatlidis, de naţionalitate elenă, însoţită de 33 de semnături, privind nerespectarea de 
către Grecia a Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu privire la 
munca pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE şi CEIP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii, care sunt avocaţii care îi reprezintă pe cei 33 de cosemnatari, afirmă că Institutul 
grec de asigurări agricole (EL.G.A.), un organism de stat cu personalitate juridică de drept 
privat, nu a respectat directiva menţionată mai sus în ceea ce priveşte 33 de contracte de 
muncă pe durată determinată. De asemenea, petiţionarii observă că titularilor contractelor li s-
au încheiat contracte pe durată determinată separate prin intervale de timp, ceea ce, în temeiul 
regulilor actuale, face posibilă evitarea cerinţei de a converti un contract pe durată 
determinată într-unul pe durată nedeterminată. Deoarece autorităţile judiciare competente încă 
nu au ajuns la o decizie definitivă în cauzele introduse în această privinţă, petiţionarii solicită 
Parlamentului European să intervină în vederea punerii imediate în aplicare a directivei 
menţionate mai sus în acest caz specific, astfel încât lucrătorii în cauză care au încheiat 
contracte pe durată determinată cu EL.G.A. să poată beneficia de egalitate de tratament şi de 
forma de contract de muncă la care au dreptul în temeiul legislaţiei UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 august 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2007.

Cazul a mai fost o dată înregistrat de Comisie drept plângere. 
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În 2005, un număr de angajaţi ELGA (o întreprindere din sectorul public care acţionează în 
temeiul dreptului privat şi care este guvernată în întregime de administraţia publică) au fost 
nevoiţi să părăsească întreprinderea, întrucât contractele lor de muncă pe perioadă determinată 
expirau. Angajaţii în cauză s-au prezentat personal înaintea instanţelor civile, argumentând că
aveau dreptul la contracte încheiate pe o perioadă nedeterminată. Aceştia au acţionat 
întreprinderea în justiţie, intentând un proces „obişnuit” şi revendicând o despăgubire 
provizorie. În primă instanţă s-a decis în favoarea acestora, dar acuzarea a făcut apel. 
Angajaţii au reuşit să obţină şi hotărâri preliminare. Acestea din urmă stipulau că
întreprinderea ELGA este obligată să reangajeze provizoriu lucrătorii. ELGA nu s-a 
conformat ordinelor, susţinând în legătură cu obligativitatea normelor procedurale modificate 
că hotărârile preliminare nu se aplică sectorului public (nerespectarea deciziilor provizorii 
privind publicul larg din Grecia a ajuns deja în atenţia Comisiei pentru petiţii a Parlamentului 
European prin intermediul Petiţiei nr. 455/2005). Angajaţii au obţinut în continuare o decizie 
de despăgubire provizorie din partea instanţei favorabile care a confirmat hotărârile 
preliminare. Cu toate acestea, s-a impus comunicarea deciziei provizorii avocatului de stat din 
Areios Pagos (Curtea Supremă de Justiţie din Grecia în materie de drept civil şi penal), în 
conformitate cu Actul nr. 3388/2005 articolul 4 litera (e) alineatul 4, acesta având dreptul de a 
cere revizuirea oricărei hotărâri judecătoreşti de acordare a unei despăgubiri provizorii dacă 
consideră că se pune problema unor chestiuni de interes general şi dacă acuzarea este 
reprezentată de administraţia publică, organisme guvernamentale locale sau alte persoane 
vizate de legea publică, precum şi persoane juridice din sectorul public vizate de dreptul 
privat, guvernate în întregime de administraţia publică. Avocatul de stat a arhivat o revizuire, 
iar cazul a fost dezbătut în plen în Areios Pagos, care a anulat hotărârea preliminară şi a 
trimis-o înapoi instanţei iniţiale. Areios Pagos a exclus alte căi decât cele prevăzute prin
Decretul prezidenţial (D.P.) nr. 164/04 de transformare a contractelor de muncă pe perioadă 
determinată în contracte pe perioadă nedeterminată, considerându-le a fi anticonstituţionale.

Petiţionarii argumentează că acţiunea de obţinere a despăgubirii provizorii urmărea să asigure 
protecţia petenţilor, în conformitate cu Directiva 1999/70, în special clauza 5 (măsuri de 
prevenire a unui abuz) şi că angajaţii care doreau să-şi impună drepturile rezultate din 
Directiva 1999/70/CE rămân fără protecţie juridică aplicabilă. Petiţionarii aduc în discuţie 
faptul că statul elen a nu a respectat Directiva 1999/70/CE, ceea ce contravine clauzei 8 
alineatul (3) din directivă, diminuând protecţia asigurată în baza legii nr. 2112/1920. În cele 
din urmă, dacă avocatului de stat din Areios Pagos i se permite să ceară revizuirea oricărei 
hotărâri judecătoreşti de acordare a unei despăgubiri provizorii în cazul în care, conform 
opiniei sale, rezultă chestiuni de interes general, iar acuzarea este reprezentată de publicul 
larg, principiile Codului de procedură civilă elen şi dreptul la o audiere dreaptă sunt 
perturbate.   

Legislaţia elenă care transpune Directiva 1999/70/CE în lege naţională pare a fi corectă la 
momentul actual. Cu toate acestea, o serie de întrebări referitoare la punerea în aplicare a 
dispoziţiilor directivei în perioada de tranziţie, atunci când directiva nu a fost modificată 
corespunzător, rămân subiectul unui mare număr de procese dezbătute în faţa instanţelor 
naţionale, dar şi a unor plângeri, petiţii şi întrebări parlamentare.  

Conform informaţiilor cu care Comisia este la curent, articolul 20 din Actul 3301/2004, care a 
introdus neaplicarea hotărârilor preliminare şi a deciziilor împotriva administraţiei publice, a 
organismelor guvernamentale locale şi a altor persoane vizate de legea publică, a fost declarat 
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neconstituţional de către Curtea de Apel Atena (Decizia nr. 1837/07). Prin urmare, hotărârile 
preliminare ale instanţelor civile privitoare la reangajarea provizorie a lucrătorilor pot fi, pe de 
o parte, luate împotriva administraţiei publice. Pe de altă parte, Consiliul de Stat (Curtea 
Administrativă Supremă Elenă) a hotărât anterior că instanţele competente care soluţionează 
litigii rezultate din aplicarea articolului 11 din D.P. nr. 164/2004 sunt cele administrative şi nu 
cele civile, pe motiv că astfel de prevederi vizează norme de drept public, de a cărui punere în 
aplicare se ocupă ASEP, o autoritate administrativă autonomă. În consecinţă, deciziile ASEP, 
publicate în completarea articolului 11 din D.P. nr. 164/2004, sunt hotărâri administrative 
aplicabile şi generează variaţii depreciative, care sunt supuse examinării din partea Consiliului 
de Stat şi a instanţelor administrative. 

Comisia investighează în continuare chestiunile de mai sus şi intenţionează în acest scop să 
solicite autorităţilor elene informaţii şi clarificări suplimentare. Comisia va ţine seama de 
problemele ridicate de către petiţionar cu privire la drepturile avocatului de stat din Areios 
Pagos. În urma anchetei, Comisia va putea evalua sistemul prin care autorităţile elene asigură 
punerea în aplicare şi executarea legislaţiei naţionale de modificare a Directivei 1999/70/CE. 

În ceea ce priveşte presupusa nerespectare de către statul elen a Directivei 1999/70/CE şi 
reducerea protecţiei prevăzute la clauza 8 alineatul (3) din directivă, Comisia doreşte să 
sublinieze faptul că, în baza informaţiilor de care dispune în prezent, nu s-a stabilit reducerea
nivelului general de protecţie acordată angajaţilor în domeniul acordului-cadru. 
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