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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia 0233/2003, adresată de Christos Polyzogopoulos, de naţionalitate elenă, în
numele Confederaţiei Generale a Lucrătorilor Eleni (GSEE), împreună cu un co-
semnatar, privind 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 ETUC, UNICE şi CEEP

Petiţia 0455/2005, adresată de Magdalini Tsipra, de naţionalitate elenă, în numele 
Federaţiei Panelenice a Funcţionarilor Publici de Drept Privat (P.O.E.I.D.D.), 
privind dezacordul Greciei faţă de Directiva 99/70/CE a Consiliului privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între ETUC, 
UNICE şi CEEP

1. Rezumatul petiţiei 0233/2003

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

Rezumatul petiţiei 0455/2005

Petiţionarul, în numele organizaţiei anterior-menţionate, 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 în Grecia şi pentru a
asigura ca angajatorii eleni 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.
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2. Admisibilitate

Petiţia 0233/2003, declarată admisibilă la [17 octombrie 2003].
Petiţia 0455/2005, declarată admisibilă la [22 septembrie 2005].
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 19 decembrie 2007.

Rezumat al faptelor şi plângere

Petiţionarii se plâng că Grecia nu a respectat încă Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru 
cu privire la munca pe durată determinată. Cu toate că legea a fost modificată, petiţionarii 
argumentează că există norme procedurale care împiedică respectarea hotărârilor judecătoreşti 
prin care lucrătorii concediaţi au dreptul la protecţie legală provizorie. Petiţionarii solicită 
Parlamentului European să ia măsuri pentru asigurarea respectării imediate a Directivei 
1999/70/CE şi să asigure că angajatorii eleni cu contracte pe perioadă determinată sunt trataţi 
în mod egal şi au parte de condiţiile contractuale la care aceştia au dreptul conform legislaţiei
UE.

Comentariile Comisiei

Comisia a contactat autorităţile elene în legătură cu sancţiunile hotărârilor judecătoreşti
provizorii împotriva sectorului public elen, care au declarat că instanţele administrative şi nu 
cele generale au puterea juridică de a lua decizii cu privire la transformarea contractelor pe 
perioadă determinată în contracte permanente în cadrul sectorului public din Grecia şi că
normele procedurale în cauză nu afectează aplicarea integrală şi eficienţa măsurilor adoptate 
în vederea modificării Directivei 1999/70/CE. Această poziţie a fost confirmată prin 
Hotărârea  nr. 19/2007 a Curţii Supreme de Justiţie a Greciei.  

Cu toate acestea, serviciile Comisiei intenţionează să scrie din nou autorităţilor elene, care 
sunt invitate să clarifice regimul juridic general aplicat perioadei de tranziţie, cu implicaţii 
care pot situa legislaţia naţională dincolo de măsurile modificate în cazul Directivei
1999/70/CE.   

Concluzii

În temeiul explicaţiilor furnizate de autorităţile elene, Comisia nu găseşte niciun motiv pentru 
care să acţioneze împotriva Greciei pentru nerespectarea Directivei 1999/70/CE.

Cu toate acestea, Comisia va continua să supravegheze modul în care Grecia pune în aplicare  
Directiva 1999/70/CE, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare şi executarea 
regimului juridic din perioada de tranziţie (iulie 2002 - iulie 2004). Comisia va analiza orice 
informaţie suplimentară furnizată de către autorităţile elene şi nu va ezita să acţioneze în 
consecinţă dacă este cazul. 


