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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0665/2005, внесена от Anastasia Petala, с гръцко гражданство, 
относно неуспеха на Гърция да приложи правилно Директива на 
Съвета 1999/70/EО 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

Вносителката на петицията изразява загриженост относно неуспеха на Гърция до този 
момент да се съобрази с горепосочената директива, по-специално след наскоро 
приетото в Гърция законодателство, според което срочните договори за работа могат да 
бъдат преобразувани в безсрочни само в случай, че служителите са работили при същия 
работодател 24 месеца от датата на влизане в сила на законодателството. Вносителката
на петицията иска от Европейският парламент да предприеме действия, така че Гърция 
незабавно да се съобрази с директивата и да гарантира, че гръцките служители на 
срочни договори се ползват от  равнопоставено третиране и получават трудовите
договори, на които имат право съгласно законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 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.

Предистория

Вносителката на петицията е работила като чистачка въз основа на няколко 
последователни едногодишни срочни договори за една организация в държавния сектор 
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на Гърция от 15 януари 1999 г. до 14 януари 2003 г. и като куриер от 2 февруари 2004 г.
до 31 декември 2004 г. Вносителката на петицията смята, че работата й е задоволявала 
устойчиви и дълготрайни нужди на организацията и че естеството на длъжността й от 
самото начало е било като на подчинен служител на безсрочен договор. 

Вносителката на петицията се позовава на транспонирането в Гърция на Директива 
1999/70/EО относно срочната работа и се оплаква, че е невъзможно срочните й 
договори да бъдат преобразувани в безсрочни договори според условията на 
президентски указ 164/2004 и че закъснялото транспониране на директивата в Гърция я 
е лишило от трудови и осигурителни права, като е намалено съществуващото ниво на 
закрила на работниците, въведено с Директива 1999/70/EО. 

Бележки от Комисията 

Клауза 5 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/EО относно 
срочната работа, задължава държавите-членки да приемат правила, за да се 
предотврати злоупотребата с последователни срочни договори. Един от начините да се 
предотврати подобна злоупотреба е да се въведат правила относно преобразуването на 
срочни договори в безсрочни. Директивата обаче не изисква срочните договори да 
бъдат преобразувани в безсрочни, ако са налични други мерки за предотвратяване на 
злоупотреба. Както Комисията е заявявала многократно, фактът, че в държавния сектор 
в Гърция не е възможно срочните договори да се преобразуват в безсрочни, сам по себе 
си не е несъвместим с директивата.

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. 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. 

Заключения 

Комисията не счита, че настоящата петиция променя оценката й относно 
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, № 233/2003, № 336/2003, № 669/2003, № 296/2004, № 
356/2004, № 460/2005 и № 665/2005.

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 
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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 
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 на жалбата

Вносителката на петицията е работила като чистачка в Организацията за образование и 
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обучение на базата на подновявани срочни договори от м. януари 1999 г. до м. януари 
2003 г. След това е работила като куриер в същата организация на срочен договор от м. 
февруари до м. декември 2004 г.  

Вносителката на петицията твърди, че от самото начало тези договори е трябвало да 
задоволяват устойчиви и дълготрайни нужди на работодателя и че назначаването й е 
следвало да бъде безсрочно.  

Бележки от Комисията

Клауза 5 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/EО относно 
срочната работа, задължава държавите-членки да приемат правила, за да се 
предотврати злоупотребата с последователни срочни договори. Един от начините да се 
предотврати подобна злоупотреба е да се въведат правила относно преобразуването  на 
срочни договори в безсрочни. 

Директивата обаче не изисква срочните договори да бъдат преобразувани в безсрочни, 
ако са налични други мерки за предотвратяване на злоупотреба. Съдът на Европейските 
общности на 4 юли 2006 г. с решението си по дело C-212/04 Adeneler потвърди това, 
което Комисията вече беше обяснила неколкократно на комисията по петиции: 
Директива 1999/70/EО изисква от държавите-членки да въведат мерки за 
предотвратяване на злоупотреба с последователни договори, но не изисква срочните 
договори да бъдат преобразувани в безсрочни при наличието на други ефективни мерки 
за предотвратяване на злоупотреба.

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.

Първото прилагащо законодателство в Гърция, което влезе в сила на 2 април 2003 г.,
беше незадоволително по отношение на мерките за предотвратяване на злоупотреба с 
последователни срочни договори. На 19 юли 2004 г. Гърция издаде нов указ, който се 
прилага за държавния сектор. Отделно от преобразуването на определени срочни 
договори в постоянни длъжности, по принцип срочни договори, които надвишат 
максималната продължителност, се прекратяват с компенсации за работниците и 
санкции за работодателите. 

От гледна точка на Комисията, най-скорошните Президентски декрети 164/2004 и 
180/2004 прилагат изискванията на Директивата.

Практическото изпълнение и прилагането на преходните спогодби са много сложни и 
отговорните служби на Комисията възнамеряват допълнително да поискат писмено от 
гръцките органи разяснения относно прилагането на тези разпоредби за периода между 
2002 г. и 2004 г. предвид последното решение на Върховния съд на Гърция.

В допълнение, няколко гръцки съдилища са отправили питания към Съда на 
Европейските общности за предварително изслушване (C-378/07 – C-380/07). Тези 
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питания не се отнасят за мерките, които са предназначени за предотвратяване на 
злоупотреба с последователни (срочни) договори, а засягат въпроса дали работещите на 
срочна работа с еднократни договори могат да задоволяват устойчиви и дълготрайни 
нужди. Рамковото споразумение, прикрепено към Директива 1999/70/EО, не изисква 
мерки за предотвратяване на злоупотреба с еднократни договори, а само в случай на 
последователни договори. Препращащата юрисдикция в Гърция е помолила Съда на 
Европейските общности да разгледа дали гръцкият закон относно транспониране на 
изискванията на директивата фактически представлява намаляване на нивото на 
закрила, осигурена на срочно наетите работници въз основа на еднократни срочни 
договори, които задоволяват устойчиви и дълготрайни нужди.

Заключения

Според Комисията, необходимите мерки за изпълнение на Директива 1999/70/EО са 
били въведени с президентски укази 164/2004 и 180/2004. Настоящата петиция не 
привнася елементи, които биха променили становището на Комисията по отношение 
правилното транспониране на Директива 1999/70/EО.  

Що се отнася до тълкуването на Директива 1999/70/EО в ситуация, подобна на 
споменатата от вносителката на петицията, Комисията очаква резултата от дела C-
378/07, C-379/07 и C-380/07, които в момента се разглеждат от Съда на Европейските 
общности.


