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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1045/2007, adresată de Foteini Dermitsaki, de naționalitate elenă, 
însoțită de 24 de semnături, privind nerespectarea de către Organizația culturală a 
orașului Atena a Directivei 1999/70/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarii susțin că Guvernul Greciei și Organizația culturală a orașului Atena nu respectă 
legislația comunitară, mai exact Directiva 1999/70/CE. Conform acestei directive, angajaților 
Organizației culturale a orașului, cu contracte pe durată determinată care îndeplineau 
condițiile prevăzute de legislația națională corespunzătoare (articolul 11 din Decretul 
prezidențial nr. 164/2004) li s-au încheiat contracte de muncă pe perioadă determinată 
începând cu iunie 2006, în conformitate cu articolul 1 din legea elenă nr. 3320/2007. 
Petiționarii precizează că, deși aveau cu toții aceleași condiții de muncă, în perioada 
contractului pe durată determinată, remunerația lor era mult mai mică de a celor cu contracte 
pe durată nedeterminată. În plus, o parte din colegii lor angajați cu contracte pe durată 
determinată care nu îndeplineau condițiile prevăzute de articolul 11 din Decretul prezidențial 
nr. 164/2004 și cărora, prin urmare, nu li s-au încheiat contracte pe durată nedeterminată, sunt 
în continuare plătiți mult mai puțin decât colegii lor care sunt angajați cu contracte pe durată 
nedeterminată. Petiționarii menționează că refuzul Organizației culturale a orașului de a plăti 
toți angajații la fel reprezintă o încălcare a principiului nediscriminării între aceste două 
categorii de personal (clauza 4 din acordul-cadru cuprins în Directiva 1999/70/CE). Mai mult, 
petiționarii susțin că la calcularea remunerației lor, Organizația culturală a orașului nu ia pe 
deplin în considerare vechimea acumulată de persoanele angajate cu contracte pe durată 
determinată, fiind de părere că și acest fapt reprezintă o încălcare a principiului 
nediscriminării între cele două categorii de lucrători (clauza 4 din acordul-cadru cuprins în 
Directiva 1999/70/CE).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Petiția este formulată de un avocat în numele a 24 de muzicieni ai Orchestrei Filarmonice, 
angajați ai Organizației culturale a municipalității din Atena (PODA), un organism al 
sectorului public. Petiționarul susține că statul elen și PODA au încălcat legislația comunitară 
întrucât: 

(a) înainte de a avea contracte pe durată nedeterminată, remunerația celor 24 de muzicieni 
cu contracte de muncă pe durată determinată era mai mică decât cea a personalului permanent 
comparabil. Procedura se aplică contractelor din perioada celor 2 ani care preced intrarea în 
vigoare a directivei și transpunerea acesteia în Grecia (și anume iulie 2002 și iulie 2004) și 
probabil pentru perioadele anterioare.

(b) colegii care nu au întrunit criteriile de trecere la contractele pe durată nedeterminată, în 
temeiul articolului 11, continuă să fie angajați cu contracte pe durată determinată, primind în 
continuare o remunerație mai mică (însemnând o încălcare a clauzei 4 din acordul-cadru, 
atașat Directivei 1999/70/CE).

(c) vechimea acumulată în calitate de lucrători cu contracte pe durată determinată nu a 
fost luată în considerare în vederea plății celor 24 de muzicieni din personalul devenit 
permanent.

Observațiile Comisiei

Decretul prezidențial 164/2004 intrat în vigoare la 19 iulie 2004 reprezintă instrumentul 
juridic relevant de punere în aplicare a Directivei 1999/70/CE1 privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP. Decretul 
prezidențial 164/2004 este aplicabil sectorului public din Grecia.

Toți cei 24 de muzicieni au avut contracte pe durată determinată care au fost transformate în 
contracte pe durată nedeterminată în conformitate cu prevederile articolului 11 din Decretul 
prezidențial 164/2004, care prevedea acordurile de tranziție dintre termenul limită al punerii 
în aplicare în Grecia în iulie 2002 și transpunerea măsurilor privind sectorul public elen
intrată în vigoare în iulie 2004.

Clauza 4 din acordul-cadru anexat Directivei 1999/70/CE solicită statelor membre să pună în 
aplicare principiul nediscriminării privind munca pe durată determinată, acestea fiind obligate 
să stipuleze că, în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, lucrătorii care posedă 
contracte pe durată determinată nu trebuie să fie tratați într-un mod mai puțin favorabil decât 
lucrătorii cu contract pe durată nedeterminată comparabili, numai pentru că aceștia au un 
contract sau un raport de muncă pe durată determinată. Jurisprudența recentă (C-305/05 Del
Cerro Alonso și C-268/06 IMPACT) a confirmat faptul că „condițiile de încadrare în muncă” 

                                               
1 JO L 175 10.7.1999 p. 175
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includ plata, iar cea de-a doua cauză confirmă, de asemenea, faptul că clauza 4 din acordul-
cadru atașat Directivei 1999/70/CE are un efect direct, în sensul că cetățenii o pot invoca în 
mod direct, fără a mai necesita transpunerea în legea internă.

Articolul 4 din Decretul prezidențial 164/2004 pune în aplicare clauza 4 din acordul-cadru 
atașat Directivei 1999/70/CE după cum urmează:

Principiul nediscriminării

(1) În ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, angajații cu contract pe durată determinată nu 
sunt tratați într-un mod mai puțin favorabil decât lucrătorii cu contract pe durată nedeterminată 
comparabili, numai pentru că aceștia au un contract sau un raport de muncă pe durată determinată, cu 
excepția cazului în care tratamentul diferențiat este justificat de motive obiective.

(2) Condițiile de vechime corespunzătoare unor condiții de încadrare speciale sunt aceleași pentru 
lucrătorii cu contract pe durată determinată și pentru cei cu contract pe durată nedeterminată, cu 
excepția situației în care condițiile de vechime diferite sunt justificate de motive obiective.

Articolul 3 din Decretul prezidențial definește atât „lucrătorul cu contract pe durată 
determinată” cât și „lucrătorul cu contract pe durată nedeterminată”.

Scopul Directivei 1999/70/CE este de a asigura nediscriminarea în ceea ce privește 
tratamentul lucrătorilor cu contracte pe durată determinată și a celor cu contracte pe durată 
nedeterminată (cu excepția cazurilor în care acesta este justificat în mod obiectiv) și 
prevenirea abuzurilor privind contractele pe durată determinată succesive. Directiva nu face 
referire la recunoașterea vechimii acumulate în calitate de lucrător cu contract pe durată 
determinată, odată ce contractul a fost transformat într-unul pe durată nedeterminată.

Concluzii

Având în vedere că

 clauza 4 din acordul-cadru atașat Directivei 1999/70/CE a fost pusă în aplicare corect 
de către Grecia în Decretul prezidențial 164/2004; 

 CEJ a hotărât că clauza 4 are efect direct; iar
 directiva nu conține nicio prevedere privind problema recunoașterii vechimii unui 

lucrător cu contract pe durată nedeterminată în timpul deținerii contractelor pe durată 
determinată

petiția nu menționează nicio încălcare a aplicării corecte a Directivei 1999/70/CE. În 
principiu, problemele privind aplicarea defectuoasă trebuie înaintate autorităților naționale 
competente responsabile de intrarea în vigoare a legislației naționale și de examinarea 
aplicării directe a clauzei 4 și a oricăror daune de întârziere a transpunerii.
Cu toate acestea, Comisia va contacta autoritățile elene pentru confirmarea faptului că nu se 
află în vigoare nicio legislație sau practici administrative constante care să autorizeze 
tratamentul diferențiat între lucrătorii cu contracte pe durată determinată și cei cu contracte pe 
durată nedeterminată în lipsa unei justificări obiective și pentru clarificarea faptului că 
hotărârea luată în cauza Del Cerro Alonso privind plata și remunerația este luată în calcul de 
către Grecia, în vederea asigurării aplicării corecte a directivei.
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4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 decembrie 2008

Petiția, formulată de către un avocat în numele a 24 de muzicieni ai Orchestrei Filarmonice, a 
ridicat probleme privind plățile diferențiate între lucrătorii cu contracte pe durată determinată 
și cei cu contracte pe durată nedeterminată din cadrul Organizației culturale a municipalității 
din Atena (PODA), un organism al sectorului public. 

Scrisoarea identică a petiționarului adresată Comisiei a fost înregistrată ca plângere în cadrul 
procedurii privind încălcarea dreptului comunitar 2007/4904. 

Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la 
munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP interzice discriminarea 
nejustificată a lucrătorilor cu contracte pe durată determinată. Clauza 4 din acordul-cadru 
atașat directivei prevede:

Principiul nediscriminării (clauza 4)

1. În ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, angajații cu contract pe 
durată determinată nu sunt tratați într-un mod mai puțin favorabil decât lucrătorii cu 
contract pe durată nedeterminată comparabili, numai pentru că aceștia au un 
contract sau un raport de muncă pe durată determinată, cu excepția cazului în care 
tratamentul este justificat de motive obiective.

2. Acolo unde cazul, se aplică principiul pro rata temporis.

3. Modalitățile de aplicare a prezentei clauze sunt definite de statele membre și/sau 
partenerii sociali, având în vedere legislația comunitară, legislația, convențiile 
colective și practicile naționale.

4. Condițiile de vechime corespunzătoare unor condiții de încadrare speciale sunt 
aceleași pentru lucrătorii cu contract pe durată determinată și pentru cei cu contract 
pe durată nedeterminată, cu excepția situației în care condițiile de vechime sunt 
justificate de motive obiective.

Curtea Europeană de Justiție a clarificat în cauzele C-305/05 Del Cerro Alonso și C-268-06 
IMPACT faptul că „condițiile de încadrare în muncă” includ plata.

Poziția Comisiei

Informațiile din partea Comisiei, transmise Comisiei pentru petiții a Parlamentului European 
în iunie 2008, au exprimat punctul de vedere al Comisiei cu privire la faptul că clauza 4 din 
acordul-cadru atașat Directivei 1999/70/CE a fost pusă în aplicare corect de către Grecia în 
Decretul prezidențial 164/2004 (legislația elenă de punere în aplicare pentru sectorul public) 
și a ajuns la concluzia că petiția nu a ridicat nicio problemă cu privire la aplicarea corectă a 
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Directivei 1999/70/CE.

Cu toate acestea, Comisia și-a luat angajamentul de a contacta autoritățile elene pentru a 
confirma faptul că nu se află în vigoare nicio legislație sau practici administrative constante 
care să autorizeze tratamentul diferențiat între lucrătorii cu contracte pe durată determinată și 
cei cu contracte pe durată nedeterminată în lipsa unei justificări obiective și pentru a clarifica 
faptul că hotărârea luată în cauza Del Cerro Alonso privind plata și remunerația este luată în 
considerare de către Grecia. Comisia a trimis o scrisoare autorităților grecești la 23 iunie 
2008, solicitând informații privind practica actuală din Grecia referitoare la plata și 
indemnizațiile care revin lucrătorilor cu contract pe durată determinată față de cele ce revin 
lucrătorilor cu contract pe durată nedeterminată comparabili.

Autoritățile elene au răspuns la 8 septembrie 2008, informând Comisia că salariile 
personalului angajat de către stat, organismele publice (NPDD) și autoritățile locale (OTA) pe 
baza unor contracte pe durată determinată și a unor contracte de muncă de drept privat pe 
durată determinată sunt stabilite în conformitate cu Legea 1876/1990, sau prin contracte 
colective de muncă încheiate între lucrători și reprezentantul Ministerului Economiei și 
Finanțelor, ori în conformitate cu Legea 3205/2003, ca urmare a extinderii dispozițiilor legii 
respective la personalul angajat de către stat, NPDD și OTA pe baza unor contracte de muncă 
de drept privat, în cazul în care aceștia nu dispun de posibilitatea de a încheia un contract 
colectiv de muncă deoarece nu există niciun reprezentant al sindicatului.

Autoritățile elene au asigurat Comisia, prin aceeași scrisoare, cu privire la faptul că normele 
în cauză nu fac nici o distincție între plata funcționarilor angajați cu contracte pe durată 
determinată și a celor cu contracte pe durată nedeterminată.

Concluzii

Având în vedere acest răspuns, nu există dovezi cu privire la faptul că Grecia nu respectă în 
prezent clauza 4 din acordul-cadru.

Ratele diferențiate ale plății între lucrătorii cu contracte pe durată determinată și lucrătorii cu 
contracte pe durată nedeterminată comparabili din organismele publice elene, care ar putea 
constitui discriminare nejustificată, pot fi atribuibile punerii incorecte în aplicare a legislației 
naționale, fapt care trebuie adus la cunoștința autorităților naționale competente responsabile 
de punerea în aplicare a legislației naționale.

Având în vedere lipsa de elemente de probă cu privire la faptul că Grecia nu a pus în aplicare 
în mod corect Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, Comisia a decis 
să închidă, la 27 noiembrie 2008, procedura privind încălcarea dreptului comunitar
2007/4904.


