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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1376/2007, adresată de Eleni Kalampoka, de naţionalitate elenă, 
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, UNICE şi CEEP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara declară că ODIE (Organizaţia Elenă a Curselor de Cai) nu a respectat directiva 
sus-menţionată în legătură cu contractele de angajare pe durată determinată. Aceasta 
subliniază, de asemenea, că ea şi alţi 700 de lucrători cu contract au lucrat ani de zile cu 
contracte pe durată determinată de o zi care, conform normelor în vigoare, fac posibilă 
evitarea obligaţiei de a transforma un contract pe durată determinată în unul permanent. În 
ciuda unei hotărâri în acest caz a autorităţii elene ASEP (Consiliul suprem pentru selecţia 
personalului), ODIE nu şi-a schimbat poziţia. Petiţionara solicită prin urmare Parlamentului 
European să intervină pentru a pune în aplicare fără întârziere directiva sus-menţionată în 
acest caz, pentru ca lucrătorii pe durată determinată în cauză de la ODIE să beneficieze de 
egalitate de tratament şi de tipul de contract de angajare la care au dreptul conform legislaţiei 
UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionara a lucrat cu normă parţială (de obicei, 3 zile pe săptămână) în ultimii 23 de ani, în 
baza unor contracte de o zi, pentru Organizaţia Elenă a Curselor de Cai (ODIE) şi a solicitat 
angajatorului său transformarea contractului său într-un contract pe durată nedeterminată, 
conform condiţiilor specificate la articolul 11 din DP 164/2004. Aceasta ne informează că 
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există circa 700 de alte persoane aflate într-o poziţie similară. ODIE a respins cererile, iar 
petiţionara împreună cu alte persoane au apelat la Consiliul suprem pentru selecţia 
personalului (ASEP), conform prevederilor articolului 11. Petiţionara informează Comisia că 
ASEP a decis, în 2005, că decizia ODIE este „ilegală” şi a înaintat cazul înapoi consiliului de 
administraţie al ODIE pentru ca acesta să ia o nouă decizie motivată. Problema nu a fost 
soluţionată încă.

Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, 
încheiat între CES, UNICE şi CEEP1 (denumită în continuare „Directiva”) a fost transpusă în 
Grecia pentru sectorul public prin Decretul Prezidenţial (DP) 164/2004. Grecia a transpus 
Directiva la circa doi ani după termenul limită avut în vedere pentru transpunere, iar articolul 
11 aborda dispoziţii tranzitorii pentru angajaţii pe durată determinată care aveau contracte la 
momentul intrării în vigoare a DP 164/2004 sau în ultimele trei luni. Acest articol prevedea 
faptul că contractele pe durată determinată puteau fi transformate în contracte pe durată 
nedeterminată, dacă angajatul pe durată determinată îndeplinea cerinţele cumulative descrise 
la alineatul 1.

În plus, articolele 5 şi 6 din legea grecească transpun cerinţa din Clauza 5 a acordului-cadru 
anexat Directivei de a dispune măsuri pentru evitarea abuzurilor legate de contractele 
succesive pe durată determinată.

Articolul 5 prevede că nu pot fi încheiate contracte succesive între acelaşi angajator şi acelaşi 
angajat pentru aceeaşi muncă, dacă perioada dintre aceste contracte este mai mică de 3 luni 
fără ca acest lucru să fie justificat printr-un motiv obiectiv. Sunt interzise mai mult de 3 
contracte succesive fără să existe motive obiective.

Articolul 6 specifică faptul că perioada maximă prevăzută pentru contractele succesive pe 
durată determinată poate să depăşească 24 de luni numai în circumstanţe speciale, iar printre 
exemplele date se numără personalul de conducere, lucrătorii angajaţi în cadrul unui proiect 
de cercetare sau al unor programe subvenţionate sau finanţate ori lucrătorii angajaţi pentru a 
îndeplini obligaţii prevăzute în contracte încheiate cu organizaţii internaţionale.

Curtea Europeană de Justiţie a confirmat, în cauza C-212/04 Adeneler, că transformarea unui 
contract pe durată determinată într-unul pe durată nedeterminată nu este impusă de Directivă. 
În cauza C-268/06 Impact, Curtea a confirmat că Clauza 5 alineatul (1) din acordul-cadru 
(Măsuri de prevenire a abuzurilor) anexat Directivei nu avea efecte directe astfel încât să fie 
invocată direct într-un tribunal naţional. În consecinţă, nu există nicio cerinţă prevăzută de 
legislaţia comunitară, conform căreia contractele pe durată determinată sunt transformate în 
contracte pe durată nedeterminată, sau un drept care să fie protejat prin măsuri de prevenire a 
abuzurilor în perioada dintre termenul limită avut în vedere pentru transpunere şi intrarea în 
vigoare a legislaţiei naţionale.

Cu toate acestea, autorităţile greceşti au optat pentru a pune în aplicare dispoziţii tranzitorii 
pentru a compensa transpunerea târzie de către acestea a Directivei. Nu reiese clar din petiţie 
dacă ODIE continuă să angajeze lucrători în baza unor contracte de o zi, ceea ce ar putea fi o 
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încălcare continuă a Clauzei 5 din acordul-cadru anexat Directivei.

Comisia intenţionează să le scrie autorităţilor greceşti pentru a solicita informaţii suplimentare 
privind refuzul ODIE de a accepta cererea petiţionarei şi a altor 700 de reclamanţi aflaţi într-o 
poziţie similară. În plus, Comisia va adresa întrebări privind practica actuală a ODIE privind 
contractele succesive de o zi. Comisia va oferi informaţii actualizate Comisiei pentru Petiţii în 
momentul în care va primi un răspuns din partea autorităţilor greceşti. 


