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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0356/2004, внесена от Dimitrios Papadinas, с гръцко 
гражданствоотносно предполагаема злоупотреба със срочни договори за наемане на 
работа

1. Резюме на петицията

Вносителят заявява, че след общинските избори през 2002 г., общинските власти във 
Верия са прекратили срочните трудови договори на 115 общински служители, 
включително и на вносителя. Той твърди, че наемането и освобождаването от работа 
често е политически мотивирано и че гръцките власти нарушават законодателството на 
ЕС относно срочните трудови договори и, по-специално това, което се отнася до 
защитата на основните социални права на работниците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 октомври 2004 г. Комисията е приканена да предостави 
информация съгласно член 192, параграф 4 от Правилника за дейността.

3. Междинен отговор от Комисията, получен на 17 март 2005 г.

Вносителят на петицията протестира, че, след общинските избори през 2002 г., 
общинските власти във Верия са прекратили срочните трудови договори на 115 
служители, включително и на вносителя, независимо, че са извършвали работа в 
отговор на постоянните и текущи нужди в общината. Същите длъжности в момента са 
обявени за свободни.

Съгласно Директива 99/70/ЕО 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), държавите-членки трябва да приложат поне 
една от следните мерки за предотвратяване на злоупотребите, произтичащи от 
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използването на срочни трудови договори: 

1) обективни причини, които оправдават използването на последователни срочни 
трудови договори,

2) максимална обща продължителност на последователните срочни трудови договори,
3) максимален брой на подновяванията на срочни трудови договори.

Именно държавите-членки сами определят какво се разбира под „последователни“ 
договори и, когато е подходящо, при какви условия срочните трудови договори се 
приемат за договори с неопределена продължителност. Следователно не съществува 
задължение съгласно директивата срочните трудови договори да се трансформират в 
безсрочни договори. Изисква се единствено мерките, които се предприемат от 
държавите-членки, да бъдат достатъчно ефективни, за да способстват за 
предотвратяване на злоупотребите, произтичащи от използването на последователни 
трудови договори.

Директивата не дава право на работниците със срочни трудови договори да получават 
постоянни договори, нито съдържа разпоредби относно наемането или 
освобождаването от работа.

Първият акт по прилагането на това законодателство в Гърция, който влезе в сила на 2 
април 2003 г., не въвежда в задоволителна степен мерките за предотвратяване на
злоупотребите с последователни срочни трудови договори. Все пак, на 19 юли 2004 г., в 
Гърция беше издаден нов указ, който променя положението в обществения сектор. 
Освен че определени срочни трудови договори се трансформират в постоянни, общото 
правило е, че срочни договори, които превишават максималната продължителност, се 
обявяват за недействителни, като на работниците се дължи обезщетение, а на 
работодателите се налагат санкции. 

Указът, приложим съответно за обществения сектор, изглежда вече е в съответствие с 
директивата. 

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 март 2006 г.

Директива 1999/70/ЕО относно срочната работа е следвало да бъде транспонирана в 
Гърция до 10 юли 2002 г. Впоследствие Гърция е уведомила Комисията, че директивата 
е транспонирана чрез три президентски указа 81/2003 от 2 април 2003 г., 164/2004 от 19 
юли 2004 г. и 180/2004 от 23 август 2004 г. Междувременно Комисията е получила 
множество писма и жалби, а Европейският парламент е получил множество петиции, 
които съдържат различни оплаквания по отношение на транспонирането на 
директивата в Гърция.

След обстоен анализ на горепосочените президентски укази, Комисията не предвижда 
откриване на процедура за нарушение срещу Гърция за нетранспониране на Директива 
1999/70/ЕО относно срочната работа. Следва да се добави, че, преди приключване на 
която и да е жалба, на отделните вносители ще бъде дадена възможност да представят 
своите становища. 
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5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.

Отнася се до 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 постанови решение по дело C-
212/04 Adeneler, по което гръцки съд отправя питания относно тълкуването и 
последствията от прилагането на Директива 1999/70/ЕО във връзка с определени 
разпоредби на президетски указ 81/2003. Съдът установява, че съществуват проблеми с 
някои от разпоредбите в този указ. Тези проблеми са установени на по-ранен етап и от 
Комисията, като тя съответно е уведомила гръцките власти за тях през 2004 г. 
Спорните разпоредби в указ 81/2003 са изменени с президентски укази 164/2004 и 
180/2004. Следва да се добави, че Съдът на Европейските общности в решението си по 
случая Adeneler също потвърждава позицията на Комисията пред комисията по петиции 
в няколко случая: Директива 1999/70/ЕО изисква от държавите-членки да предприемат 
мерки за предотвратяване на злоупотребите с последователни трудови договори, но не 
изисква срочните трудови договори да се преобразуват в безсрочни договори, при 
условие че са налице други ефективни мерки за предотвратяване на злоупотребите. 

Комисията смята, че такива мерки са въведени с президентски укази 164/2004 и 
180/2004. Следователно всички съответни жалби, подадени до Комисията във връзка с 
транспонирането в Гърция на Директива 1999/70/ЕО относно срочната работа с 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. 

Освен това, следва да се споменат и следните два елемента, отнасящи се до 
практическото прилагане и изпълнение на гръцкото законодателство, с което се 
транспонира Директива 1999/70/ЕО. 

След приключване на разглеждането на жалбите, Комисията е получила информация 
относно последните събития в Гърция, която сочи, че в много случаи общите 
съдилища са решили срочните трудови договори в обществения сектор да бъдат 
преобразувани в безсрочни договори, но административните и надзорните органи са 
отказали да изпълнят тези решения. От една страна, отказът на органите да приемат 
преобразуването на срочните трудови договори в безсрочни договори сам по себе си 
не предполага непременно неправилно прилагане на директивата от гръцките 
органи. От друга страна, ако общите съдилища са установили, че единственото 
налично и ефективно средство за правна защита е преобразуването на срочните 
трудови договори в безсрочни договори, отказът за изпълнение на тези решения ще 
повдигне въпрос относно прилагането на Директива 1999/70/ЕО, доколкото 
решенията се отнасят до случаи, попадащи в обхвата на тази директива. 

     Съществува и по-общ въпрос относно специалното законодателство, което се отнася 
до изпълнението на временни мерки срещу държавата и по-широкия обществен 
сектор във връзка, например, с преобразуването на срочните трудови договори. Това 
се отнася до въпроси, поставени за разглеждане в петиция 455/2005. 
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Комисията продължава да проучва горепосочените въпроси и за тази цел е изискала от 
гръцките власти допълнителна информация. Една такава проверка ще даде възможност 
на Комисията да извърши оценка на системата, въведена от гръцките власти, за да се 
осигури прилагането и изпълнението на националното законодателство, с което се 
транспонира Директива 1999/70/ЕО. 

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Директива 1999/70/ЕО относно срочната работа е следвало да бъде транспонирана от 
Гърция до 10 юли 2002 г. Впоследствие Гърция е уведомила Комисията, че Директива 
1999/70/ЕО е транспонирана с президентски укази 81/2003, 164/2004 и 180/2004. След 
извършената оценка на националните инструменти за транспониране, се стигна до 
извода, че Гърция е привела законодателството си в съответствие с общностното право. 
Президентските укази обхващат елементите на директивата, включително изискването 
за въвеждане на мерки за предотвратяване на злоупотребите с последователни срочни 
трудови договори. 

Директивата не изисква срочните трудови договори да се трансформират в безсрочни 
договори, при условие че съществуват други мерки за предотвратяване на 
злоупотребите. На 4 юли 2006 г. Съдът на Европейските общности с постановяване на 
решението си по дело C-212/04 Adeneler потвърждава това, което Комисията излага 
пред комисията по петиции в няколко случая: Директива 1999/70/ЕО изисква от 
държавите-членки да предприемат мерки за предотвратяване на злоупотребите с 
последователни трудови договори, но не изисква срочните трудови договори да се 
преобразуват в безсрочни договори, при условие че са налице други ефективни мерки 
за предотвратяване на злоупотребите.

Президентският указ 164/2004, който се отнася до по-широкия обществен сектор, не 
допуска преобразуване на срочните трудови договори, освен при определени условия в 
съответствие с преходните разпоредби, но указът въвежда други мерки за 
предотвратяване на злоупотребите, като например ограничение на броя и 
продължителността на срочните трудови договори. 

Президентският указ 164/2004 предвижда в своя член 11 трансформиране в безсрочни 
договори по време на преходен период.

Средствата за правна защита, които следва да бъдат осигурени за всички индивидуални 
искове в периода между крайния срок за транспониране на директивата и приемането
на националните инструменти за транспониране, трябва да бъдат предоставени от 
националните съдилища.

Заключения

След обстоен анализ на гръцките укази, Комисията не предвижда откриване на 
процедура за нарушение срещу Гърция за нетранспониране на Директива 1999/70/ЕО 
относно срочната работа.  Прилагането на националното законодателство е въпрос от 
компетентността на националните съдилища.
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Вносителят е уведомен с писмо, че Комисията не възнамерява да открие процедура за 
нарушение срещу Гърция и че петиция 2004/4294 се приключва.


