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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1046/2007, внесена от Lilia Giousoupova, с гръцко гражданство, 
за неспазване от страна на Гърция на Директива 1999/70/ЕО на Съвета 
от 28 юни 1999 г., 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, която е цигуларка, заявява че Атинският държавен 
симфоничен оркестър не е спазил гореспоменатата директива по отношение на 
условията за наемането й на работа. Тя също така посочва, че от 1995 г. е била наемана 
на срочни договори с периоди на прекъсване, което по сегашните условия дава 
възможност да се избегне преобразуването на срочен договор в постоянен. Затова тя 
призовава Европейския парламент да се намеси, за да осигури незабавното прилагане 
на директивата по този случай, така че да й бъде гарантирано равно третиране и 
условия на наемане, на каквито тя има право съгласно законодателството на ЕС.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 10 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г. 

Петицията

Вносителката на петицията е била наета на поредица от срочни договори като музикант 
в Атинския държавен симфоничен оркестър през периода от 1995 до 2004 г. 
Вносителката на петицията твърди, че гръцката държава е нарушила правото на 
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Общността въз основа на следното: 

(a) работата, за която тя е била ангажирана, е отговаряла на постоянни потребности
на работодателя, а не е била временна или със специален характер.

(б) Гърция е забавила въвеждането на Директива 99/70/ЕО в националното 
законодателство

(в) преходните схеми, въведени поради забавеното въвеждане в националното
законодателство, са съдържали „своеволното и произволно” изискване работниците на 
срочен договор да са имали валиден договор към момента на влизането в сила на 
гръцкия нормативен акт (19 юли 2004 г.) или през предходните 3 месеца – условие, 
„което по никакъв начин не е свързано с Директива 1999/70/ЕО”.   

Президентски указ 164/2004, който влиза в сила на 19 юли 2004 г., е релевантния 
нормативен акт, с който се въвежда Директива 1999/70/ЕО 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). Президентски указ 
164/2004 важи за публичния сектор в Гърция. Член 11 съдържа преходни разпоредби, 
които предвиждат 4 условия, всяко от които трябва да бъде изпълнено, за да може
договорите на лицата, наети на последователни срочни договори, да бъдат превърнати
в постоянни трудови договори, включително условието да имат договор към момента 
на влизането в сила на Президентски указ 164/2004 или да имат договор, който е 
изтекъл през предходните 3 месеца.

Комисията проучи тези факти като регистрирана жалба.

Забележки на Комисията 

Директива 1999/70/EО не съдържа никакви ограничения относно вида работа, за който 
могат да се сключват срочни договори. Няма изискване работата да бъде временна или 
със специален характер. Това, че вносителката на петицията смята, че нейната работа е 
отговаряла на постоянни потребности на работодателя не е от значение що се отнася до 
правото на Общността по принцип и Директива 1999/70/EО в частност.

Що се отнася до забавеното въвеждане на законодателството на Общността в 
националното законодателство, следва да се припомни, че сега Гърция е въвела в 
своето национално законодателство Директива 1999/70/EО и следователно ще има 
малка полза да се започне съдебно дело за нарушение на основание забавено
въвеждане.  

Съдът потвърди, че директивата „не определя общо задължение за държавите-членки 
да предвидят превръщане на срочните трудови договори в договори за неопределен 
срок, нито предписва точните условия, при които могат да се използват срочните 
трудови договори”1. Преходните схеми са еднократни и могат да се използват от хора, 
                                               
1      Алинея 91 C-212/04 Adeneler (OВ C 212 от 02.09.2006 г.)
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които по същество са имали срочни договори през двете години след крайния срок за 
въвеждането на директивата. Изискванията за използване на схемите, предвидени в 
член 11 от Президентски указ 164/2004 съответстват на разпоредбите за 
предотвратяване на злоупотребата със срочни договори по членове 5 и 6 от
Президентски указ 164/2004, дори ако те не произтичат пряко от директивата.

В алинея 92 от своето решение по дело C-268/06 Impact Съдът посочва, че „държава-
членка, действаща в качеството на публичен работодател, не може да приема мерки, 
които противоречат на целта, преследвана с тази директива и с Рамковото 
споразумение относно срочната работа, по отношение на предотвратяването на 
злоупотребата със срочни договори, ... през периода между датата, на която изтича 
срокът за въвеждане на Директива 1999/70 в националното законодателство, и датата на 
влизане в сила на закона за нейното въвеждане”. Националните съдилища трябва да 
разгледат въпроса дали гръцката държава като работодател, чрез подновяването на 
договорите на вносителката на петицията след крайния срок за въвеждането на 
директивата и чрез прекратяването на нейния договор през м. февруари 2004 г., знаейки 
че през м. юли 2004 г. ще влезе в сила нормативен акт, е действала в противоречие на 
целта, преследвана от директивата. 

Освен това е постоянна практика (C- 6/90 и C-9/90 Francovich и други) исковете за 
обезщетение да се подават в националните съдилища от гражданите, които търсят 
компенсация от държава-членка за нанесена вреда вследствие на не-въвеждането на 
правото на Общността в националното законодателство. Ако вносителката на 
петицията смята, че е понесла вреда вследствие от това, че Гърция не е въвела в 
националното законодателство разпоредбите на рамковото споразумение, включително
мерките за предотвратяване на злоупотребата с последователни срочни договори, то тя 
трябва да заведе съдебно дело срещу Гърция (държавата) в качеството й на работодател
и може да получи възмездяване като сезира гръцките съдилища за обезщетение в 
съответствие с делото Francovich.    

Заключения

Като се има предвид, че 

 Клауза 5 от рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/EО, 
която се отнася до мерките за предотвратяване на злоупотребите, е била 
правилно въведена от Гърция в Президентски указ 164/2004; 

 Въпреки че Гърция е въвела директивата със закъснение по отношение на
публичния сектор, вече са минали почти 4 години откакто тя е въведена;

 Директивата не поставя изискване за превръщане на срочните трудови договори 
в договори за неопределен срок, нито установява точно определени условия, при 
които могат да се използват срочни трудови договори,

тази петиция не повдига никакви въпроси относно правилното въвеждане на директива 
1999/70/EО.  

След като анализираха този въпрос като жалба, службите на Комисията не 
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възнамеряват да предложат срещу Гърция да се възбуди дело за нарушение във връзка с 
въпросите, повдигнати от вносителката на петицията, и ще препоръчат регистрираната 
жалба да бъде приключена на следващо заседание на Комисията. 


