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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0300/2007, внесена от Christos Nikoloutsopoulos и Konstantinos 
Tokatlidis (с гръцко гражданство), подкрепена от 33 подписа, относно 
несъобразяването в Гърция с Директива 1999/70/EО на Съвета относно 
Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската
конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с 
държавно участие (CEEP)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията, които са адвокати, представляващи 33 души, подписали 
петицията, твърдят, че Гръцкият земеделски застрахователен институт (EL.G.A.), 
държавен орган със статут на юридическо лице съгласно частното право, не е изпълнил 
горепосочената директива по отношение на 33 срочни трудови договора. Вносителите 
на петицията също така отбелязват, че лицата, подписали трудов договор, са сключили 
срочни договори, разделени от интервали от време, което съгласно настоящите правила 
дава възможност изискването за преминаване от срочен към постоянен договор да бъде 
заобиколено. Тъй като компетентните съдебни органи все още не са постигнали 
окончателно решение по тези случаи, вносителите на петицията приканват 
Европейския парламент да се намеси с цел горепосочената директива незабавно да бъде 
приведена в изпълнение за конкретния случай, така че въпросните работници на срочен 
договор към EL.G.A. да получат гаранции за равностойно отношение и да им се 
предостави такъв трудов договор, на какъвто имат право съгласно законодателството 
на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 август 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

По случая е регистрирана и жалба до Комисията.

През 2005 г. определен брой служители на ELGA (компания в широкия публичен 
сектор съгласно частното право, която е изцяло публична собственост) е трябвало да 
напуснат работа поради изтичане на срока на техните срочни трудови договори. 
Засегнатите служители са се обърнали към граждански съдилища, като са 
претендирали, че имат право на постоянни трудови договори. Те са предприели правни 
действия; освен че са завели “нормално” съдебно дело, те са подали и заявление за 
временно възстановяване на работа като средство за предварителна съдебна защита.
Един окръжен съд е отсъдил в тяхна полза, но решението му е било обжалвано от 
ответника. Работниците също така са успели да получат временни постановления. Тези 
постановления задължават ELGA временно да ги възстанови на предишните 
длъжности. Компанията не е изпълнила постановленията, като се е позовавала на
променените процедурни правила, според които временните постановления не са 
приложими за широкия публичен сектор (неприложимостта на временните решения по 
отношение на широкия публичен сектор в Гърция вече е била поставяна на вниманието 
на Комисията по петиции към ЕП чрез Петиция № 455/2005). Освен това служителите 
са получили съдебно решение в тяхна полза за временно възстановяване на работа, 
подкрепящо временните постановления. Те е трябвало обаче да информират за това 
държавния прокурор на Areios Pagos (Върховният съд на Гърция по граждански и 
наказателни дела), тъй като според Постановление 3388/2005, член 4д, параграф 4,
държавният прокурор на Areios Pagos има право да поиска преразглеждане на всяко
съдебно решение за временно възстановяване на работа, ако според него се касае за 
въпроси от общ интерес и ако ответниците са от публичната администрация, местни 
органи на управление и други субекти на публичното право, както и други юридически 
лица в широкия публичен сектор съгласно частното право, които са изцяло публична 
собственост. Държавният прокурор е поискал преразглеждане и случаят е бил 
разгледан на пленарно заседание на Areios Pagos, на което временното решение е било 
отменено и върнато за преразглеждане в първоинстанционния съд. Areios Pagos не е 
допуснал други начини за преобразуване на срочните трудови договори в постоянни, 
освен определените в Президентски указ (ПУ) 164/04, тъй като счита всички останали 
способи за неконституционни.

Вносителите на петицията претендират, че искът за временно възстановяване на работа 
е имал за цел да предостави защита на ищците по смисъла на Директива 1999/70 и, по-
конкретно, на клауза 5 (“мерки за предотвратяване на злоупотребата”), както и, че 
служителите, желаещи да упражнят своите права, произтичащи от Директива
1999/70/EО, не са получили ефективна съдебна защита. Те посочват също така, че 
гръцката държава не е транспонирала правилно Директива 1999/70/EО, тъй като, в
противоречие с клауза 8 (3) от Директивата, тя е намалила степента на защита, 
предоставена от Закон № 2112/1920. На последно място, като е било разрешено на 
държавния прокурор на Areios Pagos да упражнява широки права за преразглеждане на 
каквито и да е съдебни решения за временно възстановяване на работа, ако според него 
се касае за въпроси от общ интерес и за ответници от широкия публичен сектор, са 
били нарушени принципите на гръцкото гражданскопроцесуално право и правото на 
справедлив процес.
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Към момента транспонирането на Директива 1999/70/EО в гръцкото законодателство 
изглежда правилно. При все това, редица въпроси, свързани с прилагането на 
разпоредбите на тази директивата по време на преходния период, когато тя все още не е 
била транспонирана правилно, остават предмет на многобройни висящи дела в 
националните съдилища, а също така и на жалби, петиции и парламентарни въпроси. 

Доколкото е известно на Комисията, член 20 от Закон 3301/2004, въвеждащ 
неприложимостта на временните постановления и решения спрямо публичната 
администрация, местните органи на управление и други субекти на публичното право, е 
бил обявен за неконституционен от Атинския апелативен съд (Решение № 1837/07). 
Поради това, от една страна, издадените от граждански съдилища временни решения за 
възстановяване на работа могат да бъдат прилагани спрямо публичната администрация. 
От друга страна, Държавният съвет (Върховният административен съд на Гърция) е 
счел преди време, че административните, а не гражданските съдилища са 
компетентните съдилища за решаването на спорове, произтичащи от приложението на 
член 11 от ПУ 164/2004, тъй като тези разпоредби съдържат норми на публичното 
право, чието приложение е възложено на Висшия съвет за подбор на персонала (ASEP), 
представляващ независим административен орган. Следователно решенията на ASEP, 
публикувани в изпълнение на разпоредбите на член 11 от ПУ 164/2004, представляват 
приложими административни решения и водят до дерогации, подлежащи на 
разглеждане от Държавния съвет и административните съдилища. 

Комисията продължава да проучва горепосочените въпроси и за тази цел възнамерява 
да поиска допълнителна информация и разяснения от гръцките органи. Комисията ще 
вземе под внимание повдигнатите в петицията въпроси относно правата на държавния 
прокурор на Areios Pagos. Проучването ще предостави на Комисията възможността да 
оцени въведената от гръцките органи система за гарантиране на прилагането и 
привеждането в изпълнение на националното законодателство, транспониращо
Директива 1999/70/EО. 

По отношение на въпроса дали гръцката държава е транспонирала правилно Директива
1999/70/EО и дали е намалила степента на защита, предвидена в клауза 8 (3) от 
директивата, Комисията би искала да посочи, че, въз основа на информацията, с която 
разполага към момента, не е установено никакво намаление на общото ниво на защита 
на работниците в приложното поле на споразумението. 


