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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0233/2003, внесена от Christos Polyzogopoulos, с гръцко 
гражданство, от името на Общата конфедерация на гръцките работници 
(GSEE), подкрепена с един подпис, относно неизпълнението в Гърция на 
Директива 1999/70/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково 
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)

Петиция 0455/2005, внесена от Magdalini Tsipra, с гръцко гражданство, от 
името на Гръцката федерация на държавните служители, назначени съгласно 
частното право (P.O.E.I.D.D.), относно неизпълнението в Гърция на 
Директива 99/70/EО на Съвета относно Рамково 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 петиция 0233/2003

Вносителят на петицията, който е председател на Общата конфедерация на гръцките 
работници (GSEE), посочва, че Гърция все още не е приела необходимите закони и 
административни разпоредби за прилагане на горепосочената директива въпреки факта, 
че срокът и 12-месечното му удължаване, отпуснато на Гърция поради възникналите 
специални затруднения, са изтекли на 10 юли 2002 г. Вносителят на петицията 
призовава Европейския парламент да предприеме действия с оглед гарантиране 
прилагането на директивата в Гърция, което ще осигури равноправно отношение и 
приемливи трудови договори за временно заетите в Гърция.

Резюме на петиция 0455/2005
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От името на горепосочената организация вносителят на петицията посочва, че Гърция 
все още не е спазила условията на директивата, цитирана по-горе, като в тази връзка се 
позовава и на новия гръцки закон, съгласно който очевидно вече не е необходимо да се 
спазват съдебните решения, които дават на освободените от длъжност работници 
известна временна правна защита. Вносителят на петицията изисква Европейският 
парламент да предприеме действия за осигуряване незабавното изпълнение на 
горепосочената директива в Гърция, за да може на работещите на срочен договор да се 
гарантира равноправно отношение и договорни условия, полагащи им се съгласно 
законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Петиция 0233/2003: обявена за допустима на 17 октомври 2003 г.
Петиция 0455/2005: обявена за допустима на 22 септември 2005 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Междинен отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Сведения и жалба

Вносителите на петициите се оплакват, че Гърция все още не е спазила изискванията на 
Директива 1999/70/EО относно срочната работа. Въпреки че Гърция е транспонирала 
директивата, вносителите твърдят, че съществуват процедурни правила, които 
възпрепятстват изпълнението на съдебни решения, даващи на освободените от 
длъжност работници известна временна защита. Те призовават Европейския парламент 
да предприеме действия за гарантиране незабавното изпълнение на Директива 
1999/70/EО относно срочната работа, за да може на работещите на срочни договори да 
се осигурят равноправно отношение и договорни условия, които им се полагат съгласно 
законодателството на ЕС.

Забележки на Комисията

Комисията се свърза с гръцките власти, във връзка с изпълнението на временни 
съдебни решения срещу гръцкия публичен сектор, според които не общите, а 
административните съдилища имат юрисдикция да се произнасят по въпроси, свързани 
с преобразуването на срочните договори в публичния сектор в Гърция в безсрочни, и 
според които въпросните процедурни правила не засягат пълното и ефективно 
прилагане на мерките, приети с цел транспониране на Директива 1999/70/EО. Това 
становище е потвърдено със Съдебно решение на Гръцкия върховен съд № 19/2007.

Въпреки това службите на Комисията възнамеряват да пишат отново до гръцките 
власти и да ги приканят да изяснят цялостния правен режим, в сила за преходния 
период, който може да включва национално законодателство, което излиза извън 
мерките за транспониране на Директива 1999/70/EО.

Заключения

В светлината на разясненията, предоставени от гръцките власти, Комисията не вижда 
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основания за предприемане на действия срещу Гърция поради липса на транспониране
на Директива 1999/70/EО.

Въпреки това Комисията ще продължи да наблюдава прилагането на Директива 
1999/70/EО в Гърция, по-специално във връзка с изпълнението и прилагането на 
правния режим, който е в сила по време на  преходния период (от м. юли 2002 г. до м. 
юли 2004 г.). Комисията ще продължи да анализира и информацията, получена в 
бъдеще от гръцките власти, и ако е необходимо, няма да се поколебае да предприеме 
по-нататъшни стъпки предвид новопостъпилата информация.


