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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0460/2005, внесена от Eleni Dimakopoulou (с гръцко 
гражданство), подкрепена от  два подписа, относно неспазване от страна 
на Гърция на Директива на Съвета 1999/70/EО относно Рамковото
споразумение за срочната работа, сключено между Европейската 
конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че Гърция все още не е привела своето 
законодателство в съответствие с горепосочената директива, позовавайки се по-
конкретно на новото гръцко законодателство, съгласно което срочен трудов договор 
може да стане безсрочен, единствено ако преди влизането му в сила служителите, с 
изключение на обучаващи се и стажанти, са работили при същия работодател за период 
от поне 24 месеца. Вносителката на петицията иска от Европейският парламент да 
предприеме действия, така че Гърция незабавно да се съобрази с горепосочената 
директива и да гарантира, че гръцките граждани на срочни договори се ползват от  
равнопоставено третиране и от договорните условия, на които имат право съгласно 
законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 септември 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Междинен отговор на Комисията, получен на 28 март 2006 г. 
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I. Предистория

Петицията обединява три отделни жалби на г-жа Eleni Dimakoupouli, г-жа Dionisia 
Nikolopoulou и Mrs Evaggelia Karamerou. 

Вносителките на петицията заявяват, че са били наети въз основа на няколко
последователни срочни договори с цел обучение от определен клон на 'Epaggelmatiki 
Katartisi' (дружество за професионално обучение) - държавно дружество съгласно
частното право, създадено от Гръцката организация за заетост на работната сила
(OAED) с цел обучение на безработни лица. Вносителките на петицията считат, че са 
работили по тези договори като редовни служители, а не като обучаващи се, и че са 
задоволявали устойчивите и дълготрайни нужди на услугите в гръцкия държавен 
сектор. Вносителките на петицията се оплакват, че не могат да преобразуват своите 
срочни трудови договори в постоянни съгласно условията на гръцкия президентски 
указ 164/2004, тъй като договорите за обучение са изключени от неговото приложно
поле.

Поради това вносителките на петицията посочват един специфичен аспект на 
прилагането в гръцкия държавен сектор на Директива 1999/70/EО относно Рамковото
споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на 
профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP). По-конкретно, 
вносителките на петицията имат предвид изключението относно договорите за 
обучение от приложното поле на приложимия инструмент за транспониране на 
директивата – гръцкия президентски указ 164/2004. 

II. Оплакванията

В резюме, вносителките на петицията твърдят следното. 

Изключението относно договорите за обучение от приложното поле на президентски 
указ 164/2004 не отчита факта, че програмите за обучение се използват като средство за 
евтино и лесно запълване на обществените услуги с нископлатен персонал, както и че 
изключението не може да бъде използвано за изключване на договори за обучение, 
които всъщност задоволяват устойчиви и дълготрайни нужди на работодателя. 

При приемането на президентски указ 164/2004 не е взето под внимание становището 
на гръцкия икономически и социален комитет относно специалното положение на 
работещите по договори за обучение.  

С приемането на президентски указ 164/2004 се е намалило нивото на правна закрила 
на служителите на срочен договор.   

III. Бележки на Комисията 

Приложими разпоредби от директивата 

Съгласно клауза 2.2. от приложеното към Директива 1999/70/EО Рамково
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споразумение, държавите-членки след консултация със социалните партньори могат да 
вземат решение споразумението да не се прилага за: 

(а) правоотношения на първоначално професионално обучение и стажантски схеми; 

(б) трудови договори и отношения, сключени в рамките на конкретно държавно или 
държавно подкрепено обучение, интеграция и програма за повторно професионално 
обучение.  

Съгласно клауза 8.3 от приложеното към директивата Рамково споразумение, 
прилагането на разпоредбите на споразумението не представлява основателна причина 
за намаляване на общото ниво на закрила, предоставяна на работниците в областта, 
обхваната от споразумението.  

Относно оплакванията

Както е посочено в оплакванията, Гърция е използвала възможността да изключи някои 
договори за обучение при транспонирането на Директива 1999/70/ЕО чрез 
президентски указ 164/2004. Преди приемането на указа са проведени консултации с 
гръцкия икономически и социален комитет. Текстът относно изключението в гръцкия 
президентски указ точно отразява редакцията на клауза 2.2 от Рамковото споразумение.  
При това положение Комисията не намира, че  изключението за договори за обучение в 
президентски указ 164/2004 е несъвместимо с Директива 1999/70/EО. 

Друг въпрос е практическото прилагане на това изключение на национално равнище. 
Очевидно не може да се приеме, че изключението може да се използва като средство за 
заобикаляне на защитата на служителите на срочен трудов договор, които не са на 
договори за обучение. Въпреки това, практическото прилагане на националните 
правила е на първо място въпрос, който следва да бъде изследван от компетентните 
национални органи и съдилища въз основа на преценка на фактите и обстоятелствата 
във всеки отделен случай.  Комисията би имала причина за намеса единствено в случай 
на всеобщо практикуване на административна злоупотреба в това отношение.   
Информацията, с която Комисията разполага въз основа на петицията и на други 
източници, не й позволява да предположи, че има всеобщо практикуване на 
административна злоупотреба.

Най-накрая, що се отнася до последната точка от оплакванията, Комисията няма 
основания да смята, нито въз основа на настоящата петиция, нито на база други 
източници, че приемането на указ 164/2004 би намалило цялостното ниво на закрила, 
предоставена на работниците по смисъла на клауза 8.3 от приложеното към 
директивата Рамково споразумение. Жалбоподателите не са посочили никакви 
конкретни обстоятелства в подкрепа на своите аргументи, така че в този аспект не е 
възможно да се представят никакви допълнителни бележки по отношение на 
оплакванията.  

IV. Заключения 

Комисията не счита, че настоящата петиция променя оценката й относно 
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транспонирането на  Директива 1999/70/EО в Гърция и поради това предлага 
производството по настоящата петиция да бъде приключено.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 февруари  2007 г. 

Относно петиции № 930/2002 г., № 233/2003 г., № 336/2003 г., № 669/2003 г., № 
296/2004 г., № 356/2004 г., № 460/2005 г. и № 665/2005 г.

На 4 юли 2006 г. Съдът на Европейските общности е постановил решение по дело C-
212/04 Adeneler, в което гръцки съд беше отправил питания относно тълкуването и 
резултатите на Директива 1999/70/EО предвид определени разпоредби на президентски 
указ 81/2003. Съдът  констатира, че са съществували проблеми с някои от разпоредбите 
в този указ. Тези проблеми бяха идентифицирани и от Комисията на един по-ранен етап 
и съответно тя уведоми гръцките органи през 2004 г. Противоречивите разпоредби в 
указ 81/2003 бяха изменени с президентски укази 164/2004 и 180/2004. Следва да се 
добави, че решението на Съда на Европейските общности по делото Adeneler също 
потвърди позицията на Комисията пред комисията по петиции по  няколко случая -
Директива 1999/70/EО задължава държавите-членки да въведат мерки за 
предотвратяване на злоупотребата с последователни договори, но не изисква срочните 
договори да бъдат преобразувани в безсрочни при наличието на други ефективни мерки 
за предотвратяване на злоупотреба. 

Комисията счита, че такива мерки са въведени с президентски укази 164/2004 и 
180/2004. Следователно, всички съответни жалби, подадени до Комисията относно 
транспонирането на Директива 1999/70/EО относно срочната работа в Гърция 
посредством  трите президентски указа, 81/2003 от 2 април 2003 г., 164/2004 от 19 юли 
2004 г. и 180/2004 от 23 август 2004 г., вече са приключени. 

В допълнение към това, трябва да бъдат споменати следните два елемента относно 
практическото прилагане и влизането в сила на гръцкото законодателство за 
транспониране на Директива 1999/70/EО. 
   
1) След приключването на производствата по жалбите, Комисията е получила 

информация за последните развития в Гърция, които показват, че общите съдилища 
в много случаи са постановявали решения срочните договори в държавния сектор да 
бъдат преобразувани в безсрочни, но че административните и одитни органи са 
отказвали да изпълнят тези решения. От една страна, отказът на органите да приемат 
преобразуването на срочни договори в безсрочни не означава непременно, че 
гръцките органи не са приложили правилно директивата. От друга страна, ако 
според общите съдилища единственото достъпно ефективно решение е 
преобразуването на срочните договори в безсрочни, отказът да бъдат изпълнени тези 
решения би повдигнал въпрос по отношение на прилагането на Директива 
1999/70/EО, доколкото решенията се отнасят за случаи, попадащи в обхвата на тази 
директива.   

2) Съществува и един по-общ въпрос, свързан със специалното законодателство 
относно влизането в сила на междинни мерки срещу държавата и по-широкия 
държавен  сектор, касаещи например преобразуването на срочни договори. Това се 
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отнася за въпросите, повдигнати в петиция 455/2005.

Комисията извършва по-нататъшно проучване на горепосочените въпроси и за целта е 
поискала допълнителна информация от гръцките органи. Подобно проучване ще даде 
възможност на Комисията да направи оценка на системата, използвана от гръцките 
органи за гарантиране на прилагането и влизането в сила на националното 
законодателство за транспониране на Директива 1999/70/EО.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г. 

Предистория

Петицията обединява три отделни оплаквания. Вносителките на петицията заявяват, че 
са били наети с няколко последователни срочни договори с цел обучение от определен 
клон на 'Epaggelmatiki Katartisi' (дружество за професионално обучение) - държавно 
дружество съгласно частното право, създадено от Гръцката организация за заетост на 
работната сила (OAED) с цел обучение на безработни лица. Вносителките на петицията 
считат, че са работили по тези договори като редовни служители, а не като обучаващи 
се, и че са задоволявали устойчивите и дълготрайни нужди на услугите в гръцкия 
държавен сектор. Вносителките на петицията се оплакват, че не могат да преобразуват 
своите срочни трудови договори в постоянни съгласно условията на гръцкия 
президентски указ 164/2004, тъй като договорите за обучение са изключени от неговото 
приложно поле.

Поради това вносителките на петицията посочват един специфичен аспект на 
прилагането в гръцкия държавен сектор на Директива 1999/70/EО относно Рамковото 
споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на 
профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP). По-конкретно, 
вносителките на петицията имат предвид изключението относно договорите за 
обучение от приложното поле на приложимия инструмент за транспониране на 
директивата – гръцкия президентски указ 164/2004. 

І. Оплакванията

В резюме, вносителките на петицията твърдят следното. 

Изключението относно договорите за обучение от приложното поле на президентски 
указ 164/2004 не отчита факта, че програмите за обучение се използват като средство за 
евтино и лесно запълване на обществените услуги с нископлатен персонал, както и че 
изключението не може да бъде използвано за изключване на договори за обучение, 
които всъщност задоволяват устойчиви и дълготрайни нужди на работодателя. 

При приемането на президентски указ 164/2004 не е взето под внимание становището 
на гръцкия икономически и социален комитет относно специалното положение на 
работещите по договори за обучение.  
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С приемането на президентски указ 164/2004 се е намалило нивото на правна закрила 
на служителите на срочен договор.   

ІІ. Бележки от Комисията 

Приложими разпоредби от директивата 

Съгласно клауза 2.2. от приложеното към Директива 1999/70/EО Рамково 
споразумение, държавите-членки след консултация със социалните партньори могат да 
вземат решение споразумението да не се прилага за: 

(а) правоотношения на първоначално професионално обучение и стажантски схеми; 

(б) трудови договори и отношения, сключени в рамките на конкретно държавно или 
държавно подкрепено обучение, интеграция и програма за повторно професионално 
обучение.  

Съгласно клауза 8.3 от приложеното към директивата Рамково споразумение, 
прилагането на разпоредбите на споразумението не представлява основателна причина 
за намаляване на общото ниво на закрила, предоставяна на работниците в областта, 
обхваната от споразумението.  

Относно оплакванията

Както е посочено в оплакванията, Гърция е използвала възможността да изключи някои 
договори за обучение при транспонирането на Директива 1999/70/ЕО чрез 
президентски указ 164/2004. Преди приемането на указа са проведени консултации с 
гръцкия икономически и социален комитет. Текстът относно изключението в гръцкия 
президентски указ точно отразява редакцията на клауза 2.2 от Рамковото споразумение.  
При това положение Комисията не намира, че  изключението за договори за обучение в 
президентски указ 164/2004 е несъвместимо с Директива 1999/70/EО. 

Друг въпрос е практическото прилагане на това изключение на национално равнище. 
Очевидно не може да се приеме, че изключението може да се използва като средство за 
заобикаляне на защитата на служителите на срочен трудов договор, които не са на 
договори за обучение. Въпреки това, практическото прилагане на националните 
правила е на първо място въпрос, който следва да бъде изследван от компетентните 
национални органи и съдилища въз основа на преценка на фактите и обстоятелствата 
във всеки отделен случай.  Комисията би имала причина за намеса единствено в случай 
на всеобщо практикуване на административна злоупотреба в това отношение.   
Информацията, с която Комисията разполага въз основа на петицията и на други 
източници, не й позволява да предположи, че има всеобщо практикуване на 
административна злоупотреба.

Най-накрая, що се отнася до последната точка от оплакванията, Комисията няма 
основания да смята, нито въз основа на настоящата петиция, нито на база други 
източници, че приемането на указ 164/2004 би намалило цялостното ниво на закрила, 
предоставена на работниците по смисъла на клауза 8.3 от приложеното към 
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директивата Рамково споразумение. Жалбоподателите не са посочили никакви 
конкретни обстоятелства в подкрепа на своите аргументи, така че в този аспект не е 
възможно да се представят никакви допълнителни бележки по отношение на 
оплакванията.  

Заключения 

Комисията не счита, че настоящата петиция променя оценката й относно 
транспонирането на  Директива 1999/70/EО в Гърция. 


