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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1468/2007, adresată de Fotini Dermitzaki, de naţionalitate 
elenă, însoţită de 34 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, UNICE şi CEEP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este un avocat care reprezintă cei 34 de cosemnatari, atrage atenţia asupra 
faptului că statul elen şi autorităţile locale din Kropia Attikis nu au respectat prevederile 
directivei sus-menţionate în legătură cu 34 de contracte pe durată determinată. Petiţionarii fac, 
de asemenea, trimitere la faptul că deţinătorii de contract au făcut aceste contracte pe durată 
determinată cu întreruperi, ceea ce face posibil, conform normelor în vigoare, să se evite 
transformarea unui contract pe durată determinată într-unul pe durată nedeterminată. 
Deoarece instanţele naţionale responsabile s-au pronunţat în procesul pendinte cu condiţii 
corespunzătoare, pe care autorităţile locale din Kropia Attikis nu le-au respectat, petiţionarul 
solicită Parlamentului European să intervină în privinţa punerii imediate în aplicare a 
directivei sus-menţionate în acest caz specific, pentru ca lucrătorilor afectaţi, care sunt 
angajaţi pe durată determinată de către administraţia locală de la Kropia Attikis, să li se poată 
garanta un tratament echitabil şi tipul de contracte de muncă de care au nevoie în ceea ce 
priveşte actele UE. 

2. Admisibilitate

Se declară admisibilă la 29 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 este un avocat care reprezintă cei 34 de cosemnatari care au fost sau sunt angajaţi 
cu contracte pe durată determinată de către municipalitatea Kropia. Aceasta se plânge că 
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municipalitatea Kropia nu a respectat Decizia nr. 1718/2006 a Curţii de primă instanţă cu 
complet format dintr-un singur judecător din Atena (o instanţă civilă) care, în temeiul legii 
2112/1920, a hotărât că reclamanţii au suferit un abuz în sensul clauzei 5 din acordul-cadru şi 
a ordonat să li se acorde protecţie în temeiul Directivei 1999/70 şi al articolului 8 alineatul (3)
din Legea nr. 2112/1920, despre care petiţionara susţine că este măsura juridică echivalentă 
din ordinea juridică elenă în sensul clauzei 5 din acordul-cadru. 

Petiţionara afirmă în continuare că municipalitatea Kropia nu respectă hotărârea curţii 
menţionată mai sus la instigarea Republicii Elene (în special a Ministerului de Interne) care 
împărtăşeşte opinia Curţii de Conturi (şi a emis circulare în acest sens autorităţilor locale) 
potrivit căreia instanţele civile nu au competenţa de a examina o chestiune care ţine de 
articolul 11 din Decretul prezidenţial nr. 164/2004, care este de competenţa instanţelor 
administrative; prin urmare, aceasta a interzis respectarea hotărârilor instanţelor civile în
materia încheierii de contracte pe durată determinată sau transformarea în contracte pe durată 
nedeterminată.  

Petiţionara solicită Parlamentului European să intervină în vederea punerii imediate în 
aplicare a Directivei 1999/70/CE privind munca pe durată determinată, astfel încât să se poată 
exercita drepturile care sunt percepute ca fiind conferite de legislaţia comunitară şi de 
Directiva 1999/70/CE, în temeiul căreia instanţa civilă a hotărât că celor 34 de lucrători pe 
durată determinată din Kropia trebuie să li se schimbe contractele în contracte pe durată 
nedeterminată. 

Informaţii suplimentare din data de 18 aprilie 2008 au înştiinţat Comisia pentru petiţii cu 
privire la o evoluţie potrivit căreia un Complet de trei membri al Curţii Supreme elene a 
hotărât că municipalitatea Kropia nu a avut dreptul să întârzie respectarea hotărârii irevocabile 
nr. 1718/2006 şi i-a solicitat să o pună în aplicare într-un termen de 2 luni. 

Conform cerinţelor clauzei 5 din Directiva 1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP, statele membre 
trebuie să pună în aplicare una sau mai multe măsuri  pentru a preveni abuzul de contracte 
succesive pe durată determinată. Autorităţile elene au transpus această cerinţă cu privire la 
sectorul public prin Decretul prezidenţial nr. 164/2004, care limita numărul de contracte 
succesive între aceleaşi părţi pentru aceeaşi activitate la maxim 3 sau la o durată totală de 24 
de luni, cu excepţia situaţiilor excepţionale. Directiva nu stipulează scopurile pentru care se 
pot încheia contracte pe durată determinată. 

Deoarece Decretul prezidenţial nr. 164/2004 a intrat în vigoare după termenul limită pentru 
transpunere în Grecia, articolul 11 prevedea aranjamente de tranziţie, prin care contractele 
angajaţilor cu contracte pe durată determinată puteau fi transformate în contracte pe durată 
determinată dacă îndeplineau anumite criterii.

În plus, la momentul adoptării directivei, în Grecia era în vigoare Legea nr. 2112/1920 privind 
notificarea obligatorie a încetarea contractelor din sectorul privat, care stabileşte o perioadă de 
aviz necesară pentru ca un angajator să înceteze contracte pe durată nedeterminată, în funcţie 
de durata angajării. Articolul 8 alineatul (3) din lege extinde prevederile privind încetarea la 
contractele pe durată determinată în care „natura contractului a fost stabilită intenţionat în 
vederea sustragerii de la prevederile legii în cauză în ceea ce priveşte notificarea obligatorie a 
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încetării contractelor de muncă”. 

Aspectul interacţiunii dintre articolul 8 alineatul (3) din Legea nr. 2112/190 şi clauza 5 din 
Directiva 1999/70/CE a fost transmis Curţii Europene de Justiţie pentru proceduri preliminare 
de către Curtea de primă instanţă Rethymnon în cauzele C-378-380/07.

Articolul 8 alineatul (3) din Legea nr. 2112/1920 se aplică exclusiv contractelor pe durată 
determinată „dacă durata acestora nu este justificată de natura contractului ci a fost fixată 
intenţionat având în vedere sustragerea de la prevederile Legii [2112/1920] cu privire la 
notificarea obligatorie a încetării contractelor de muncă”. 

Directiva nu cuprinde restricţii privind scopurile pentru care se poate încheia un contract pe 
durată determinată, astfel că aceasta nu solicită măsuri pentru contracte pe durată determinată 
care satisfac necesităţi permanente şi durabile ale angajatorului, nici nu indică măsuri pentru 
contracte unice pe durată determinată, nici nu cuprinde opinii dacă durata contractului este 
justificată. În plus, Curtea Europeană de Justiţie, în hotărârea sa în cauza C-121/04 Adeneler
(alineatul 91 et seq), a confirmat faptul că directiva nu cuprinde nicio cerinţă potrivit căreia 
contractele pe durată determinată trebuie transformate în contracte pe durată nedeterminată.

Clauza 5 din acordul-cadru solicită punerea în aplicare de măsuri care să prevină abuzul de 
contracte pe durată de terminată succesive, indiferent de motivul pentru care acestea au fost 
încheiate, dacă acestea satisfac necesităţi permanente şi durabile ale unui angajator sau 
necesităţi pe termen scurt ale angajatorului, de exemplu pentru a acoperi creşteri sezoniere ale 
muncii sau pentru a înlocui un lucrător aflat în concediu de maternitate. Această prevedere a 
fost transpusă în legislaţia elenă prin articolul 5 din Decretul prezidenţial 164/2004.  

Comisia consideră că prevederile articolului 8 alineatul (3) preexistent din Legea nr. 
2112/1920 nu privesc legislaţia comunitară. Acesta nu pune în aplicare cerinţa de la clauza 5 
din acordul-cadru privind măsuri pentru prevenirea abuzului de contracte pe durată 
determinată succesive. Motivul pentru aceasta este că domeniul de aplicare a Legii nr.
2112/1920 este mai larg decât se solicită în clauza 5 din acordu-cadru (prin aceea că articolul 
8 alineatul (3) se aplică chiar şi la contracte pe durată determinată singulare, de orice durată), 
dar şi mai restrâns decât se solicită la clauza 5 (prin aceea că articolul 8 alineatul (3) nu 
protejează contractele pe durată determinată succesive, nici contractele a căror durată este 
justificată prin natura muncii sau a contractului).   

Deoarece cerinţele Directivei 1999/70 sunt transpuse prin Decretul prezidenţial 164/2004, iar
prevederile Legii nr. 2112/1920 nu pun în aplicare cerinţele Directivei 1999/70/CE ci acoperă 
de fapt situaţii din afara cerinţelor directivei şi care depăşesc cerinţele clauzei 5 din acordul-
cadru, Comisia consideră că această chestiune este în afara domeniului legislaţiei comunitare, 
care nu are nicio prevedere privind protecţia contractelor unice, nici nu exprimă o opinie 
privind scopul pentru care au fost încheiate contractele. Punerea în aplicare a Legii elene nr. 
2112/1920 şi întrebarea instanţei competente ţin prin urmare exclusiv de competenţa
autorităţilor naţionale din Grecia. Comisia nu are nicio calitate în astfel de materii, întrucât nu 
există nicio cerinţă pentru o asemenea prevedere în legislaţia comunitară care, prin urmare,
este în afara acquis communitaire.


