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Petiţia nr. 0598/2006, adresată de Christos Chatzianastasiou, de naţionalitate elenă, 
privind neaplicarea în Grecia a Directivei nr. 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 
privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, 
UCIPE şi CEIP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă neaplicarea în Grecia a Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie
1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, 
UCIPE şi CEIP. El se referă, în acest sens, la neconformitatea dintre Decretul Prezidenţial nr. 
164/2004 şi Legea nr. 3320/2005/23-2-2005 prin care directiva mai sus menţionată trebuia 
transpusă în legislaţia elenă, şi subliniază că dispoziţiile acestor acte juridice elene sunt în 
conflict cu principiul nediscriminării prevăzut în directivă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

Informaţii

Petiţionarul este angajat ca funcţionar administrativ la Universitatea Panteion din Atena, în 
baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din luna ianuarie 2006, iar anterior a 
lucrat în temeiul unor contracte pe perioadă determinată de opt ani, iar din anul 1999 cu 
diplomă universitară. În anul 2006, contractele anterioare pe perioadă determinată au fost 
transformate în contracte pe perioadă nedeterminată în temeiul dispoziţiilor Decretului 
Prezidenţial 164/2004. 

Petiţionarul reclamă că perioada de muncă anterioară încheierii unui contract pe perioadă 
nedeterminată nu este luată în calcul privind vechimea pentru „indemnizaţiile de studii”. Mai 
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exact, petiţionarul declară că angajaţii permanenţi au dreptul la beneficii la expirarea unui 
termen de opt ani de vechime cu diplomă universitară, în conformitate cu articolul 70
alineatul (2) din Legea 2683/1999, dar că cei opt ani de vechime se calculează exclusiv în 
temeiul vechimii în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau unui raport de 
muncă permanent în conformitate cu articolul 1 alineatul (5) din Legea 3320/2005 privind 
reglementarea aspectelor de personal în sectorul public şi persoanele juridice din sectorul 
public şi autorităţile publice locale. 

Petiţionarul declară că în opinia sa aceste reguli privind dreptul de a beneficia de 
„indemnizaţii de studii superioare” încalcă principiul egalităţii şi nediscriminării angajaţilor la 
locul de muncă, stabilit de Directiva 1999/70/CE privind munca pe perioadă determinată.1  

Observaţiile Comisiei

Clauza 4 a acordului-cadru anexat Directivei 1999/70/CE stabileşte principiul nediscriminării 
între angajaţii cu contracte de muncă pe perioadă determinată şi pe perioadă nedeterminată, în 
ceea ce priveşte condiţiile de muncă, având următorul conţinut: 

(1) În ceea ce priveşte condiţiile de încadrare în muncă, angajaţii cu contract pe durată 
determinată nu sunt trataţi într-un mod mai puţin favorabil decât lucrătorii cu contract pe 
durată nedeterminată comparabili, numai pentru că aceştia au un contract sau un raport de 
muncă pe durată determinată, cu excepţia cazului în care tratamentul diferenţiat este justificat 
de motive obiective.
(2) Acolo unde este cazul, se aplică principiul pro rata temporis.
(3) Modalităţile de aplicare a prezentei clauze sunt definite de statele membre şi/sau partenerii 
sociali, având în vedere legislaţia comunitară, legislaţia, convenţiile colective şi practicile 
naţionale.
(4)Condiţiile de vechime corespunzătoare unor condiţii de încadrare speciale sunt aceleaşi 
pentru lucrătorii cu contract pe durată determinată şi pentru cei cu contract pe durată 
nedeterminată, cu excepţia situaţiei în care condiţiile de vechime diferite sunt justificate de 
motive obiective.

Termenul de „lucrător pe durată nedeterminată comparabil” este definit în clauza 3.2 a 
acordului-cadru, care prevede că desemnează „un lucrător care are un contract sau un raport 
de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul aceleiaşi instituţii, cu aceeaşi muncă sau 
ocupaţie, ţinându-se seama de calificare sau competenţe”.  

Normele la care se referă petiţionarul nu au fost menţionate în contextul Directivei
1999/70/CE. Anterior evaluării compatibilităţii dintre aceste reguli şi sistemul de acordare a 
„indemnizaţiilor de studii superioare” în sectorul public elen şi directiva menţionată, este 
necesară solicitarea de la autorităţile elene a unor informaţii şi clarificări suplimentare cu 
privire la situaţie, conform legislaţiei elene. 

Concluzii

  
1 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată 
determinată, încheiat între CES, UCIPE şi CEIP, JO L 175 10.7.1999, p. 43.
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Comisia va informa Parlamentul European privind evaluarea aspectelor ridicate de această 
petiţie ulterior primirii de la autorităţile naţionale a informaţiilor suplimentare privind situaţia 
conform legii elene. Comisia le-a solicitat autorităţilor naţionale să răspundă în termen de 
două luni.  
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