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Ref.: Petiția nr. 141/2008, adresată de Giannis Fetfatsidis, de naționalitate elenă, privind 
punerea în aplicare de către Grecia a dispozițiilor Directivei 1999/70/CE a 
Consiliului privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, 
încheiat între CES, UCIPE și CEIP

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este angajat de Organizația elenă pentru îmbunătățiri funciare (OEB), care, 
printre altele, are ca obiect de activitate irigațiile, face referire la lipsa de logică cu care s-a  
pus în aplicare prevederea referitoare la perioada de 24 de luni din Decretul prezidențial nr. 
164/2004, care transpune în legislația elenă Directiva 1999/70/CE a Consiliului privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE și CEIP. 
Petiționarul subliniază faptul că munca în cadrul OEB este sezonieră și, prin urmare, 
prevederea referitoare la perioada de 24 de luni este nerealistă în cazul acestui grup de 
angajați. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină cât mai repede 
posibil pentru a normaliza situația în această organizație care este extrem de importantă pentru 
agricultori.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009.

Petiționarul, care este angajat de Organizația elenă de îmbunătățiri funciare, reclamă faptul că 
plafonul de 24 de luni prevăzut pentru contractele pe durată determinată nu este compatibil cu 
cerințele acestei organizații, care angajează lucrători sezonieri de la jumătatea primăverii până 
la jumătatea toamnei pentru a iriga și lucra pământul. Plafonul de 24 de luni pentru 
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contractele pe durată determinată înseamnă că lucrătorii pot fi angajați doar pentru un număr 
limitat de sezoane înainte de posibila reînnoire a contractelor pe durată determinată a acestora.  
Acesta nu solicită transformarea contractelor pe durată determinată în contracte pe durată 
nedeterminată, ținând seama de faptul că munca are caracter sezonier, însă consideră că 
activitatea sezonieră a organismului public pentru care lucrează nu ar trebui să fie supusă 
prevederii referitoare la perioada de 24 de luni, permițând angajarea, an de an, a acelor 
lucrători, dintre care mulți sunt fermieri ce doresc să își suplimenteze veniturile, oferind o 
sursă constantă de venituri fermierilor și o sursă constantă de forță de muncă experimentată și 
disponibilă Organizației pentru îmbunătățiri funciare. 

Unul din obiectivele Directivei 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe 
durată determinată încheiat între CES, UCIPE și CEIP1 (numit în continuare „acordul-cadru”) 
este stabilirea unui cadru pentru evitarea abuzurilor care pot rezulta din utilizarea contractelor 
sau relațiilor succesive pe durată determinată. Clauza 5 din acordul-cadru obligă statele 
membre să instituie una sau mai multe din măsurile specificate, în scopul prevenirii abuzurilor 
(motive obiective, termene, un număr maxim de reînnoiri de contract) și să fixeze condițiile 
pe baza cărora relațiile de muncă pe durată determinată sunt considerate „succesive”.

Grecia a transpus acordul-cadru aplicându-l sectorului public prin intermediul decretului 
prezidențial 164/04 (numit în continuare DP 164/04). Articolul 5 stipulează că contractele 
succesive trebuie să fie separate de o perioadă de cel puțin 3 luni și că acestea pot fi în număr 
de maxim 3. În plus, articolul 6 specifică faptul că contractele încheiate în mod succesiv, între 
același angajator și același angajat și având ca obiect același post sau unul similar, precum și 
aceleași condiții de muncă sau unele similare, nu pot depăși durata de 24 de luni.

Angajarea de lucrători pentru activități agricole și de irigații sezoniere de la jumătatea 
primăverii până la jumătatea toamnei constituie în mod clar contracte succesive. 

Articolul 6 alineatul (2) din DP 164/04 prevede derogări de la perioada maximă de angajare în 
anumite circumstanțe:

„Durata totală de angajare poate depăși 24 de luni numai în cazul categoriilor 
speciale de lucrători, în sensul naturii și tipului de activitate prestată, conform 
legislației în vigoare, precum personalul de conducere, lucrătorii angajați pentru un 
anumit proiect de cercetare sau pentru orice tip de program subvenționat sau finanțat, 
sau lucrătorii angajați pentru a presta activități legate de îndeplinirea obligațiilor ce 
decurg din contracte cu organizațiile internaționale.”

Cu toate acestea, această derogare este aplicabilă doar în cazurile în care este prevăzută în 
legislație.  

Petiționarul solicită abolirea plafonului de 24 de luni pentru contractele succesive pe durată 
determinată legate de activitatea organizațiilor de îmbunătățiri funciare.  Acesta face referire 
la decretul prezidențial 121/2007, care a exclus pompierii sezonieri din prevederile articolului 
6 al DP 164/2004, pe baza caracterului sezonier al activității acestora in timpul sezonului de 
combatere a incendiilor. Petiționarul aseamănă situația pompierilor sezonieri cu situația în 

                                               
1 JO L 175, 10.7. 1999, p. 43.
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care se află lucrătorii sezonieri din sectorul irigațiilor și pretinde că aceștia din urmă sunt 
discriminați în mod nejustificat.

Petiționarul mai subliniază faptul că în 2006 Consiliul suprem pentru selecția personalului al 
Republicii Elene (ASEP) a discutat cu ministrul de interne despre dificultățile pe care le 
provoacă aplicarea prevederii referitoare la durata de 24 de luni organizațiilor de îmbunătățiri 
funciare.

În transpunerea de către autoritățile elene a acordului-cadru prin DP 164/2004 s-a prevăzut  
un număr maxim de 3 contracte succesive într-o perioadă totală de 24 de luni, ca măsură 
vizând evitarea abuzurilor care pot rezulta din utilizarea contractelor succesive pe durată 
determinată.  Mai mult, DP 164/2004 prevede la articolul 6 alineatul (2) existența unor 
excepții de la prevederea referitoare la durata de 24 de luni „în cazul categoriilor speciale de 
lucrători, în sensul naturii și tipului de activitate prestată, conform legislației în vigoare”. 

Comisia nu consideră că decretul prezidențial 121/2007, care excludea pompierii sezonieri din 
prevederea referitoare la durata de 24 de luni, a prezentat probleme în sensul aplicării corecte 
a Directivei 1999/70.  Prin urmare, se pare că lucrătorii sezonieri angajați de organizațiile de 
îmbunătățiri funciare  pot fi, în mod similar, excluși prin dispoziții legislative, dacă guvernul 
elen manifestă voința politică pentru aceasta.

Petiționarul poate considera că angajații sezonieri ai organizațiilor de îmbunătățiri funciare 
sunt tratați în mod diferit față de pompierii sezonieri, însă legislația comunitară nu interzice 
tratamentul diferit al diverselor grupuri de lucrători precum cele la care se face referire.

Prezenta petiție nu semnalează probleme cu privire la transpunerea corectă sau aplicarea 
Directivei 1999/70/CE.  Decizia privind excluderea legală a anumitor categorii de lucrători de 
la plafonul maxim de 24 de luni pentru contractele succesive pe durată determinată, o măsură 
luată de Republica Elenă pentru evitarea abuzurilor care pot rezulta din utilizarea contractelor 
succesive pe durată determinată, aparține autorităților elene. 


