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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1376/2007, внесена от Eleni Kalampoka (с гръцко 
гражданство), относно неспазване от страна на Гърция на Директива
1999/70/ЕО на Съвета относно Рамково 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 ODIE (гръцката организация за конни 
надбягвания) не е спазила горепосочената директива във връзка със срочни 
трудови договори. Тя също така изтъква, че тя и около 700 други договорно наети 
работници са работили в продължение на години на срочни еднодневни договори, 
които в съответствие със сегашните норми дават възможност за избягване на 
задължението за преобразуване на срочен договор в постоянен. Въпреки решение 
по този случай от страна на гръцкия орган ASEP (Върховен съвет за подбор на 
персонал), ODIE не е променила своята позиция. Поради това вносителката на 
петицията призовава Европейския парламент да се намеси, с оглед незабавно 
прилагане на горепосочената директива в конкретния случай, така че въпросните 
работници на срочен договор в ODIE да получат равно третиране и вида трудов 
договор, на който имат право в съответствие със законодателството на ЕС.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
по член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

През последните 23 години вносителката на петицията е работила на непълно работно 
време (обикновено 3 дни седмично), по силата на еднодневни договори, за гръцката 
организация за конни надбягвания (ODIE) и е поискала от своя работодател да премине 
на безсрочен договор съгласно условията, указани в член 11 от президентски указ 
PD164/2004. Според предоставената от нея информация, в подобна ситуация се 
намират още близо 700 лица. ODIE е отхвърлила исканията и вносителката на 
петицията и други лица са се обърнали към Върховен съвет за подбор на граждански 
персонал (ASEP), съгласно член 11. Вносителката на петицията информира Комисията, 
че през 2005 ASEP е излязъл със становището, че решението на ODIE е неправилно, и е 
отнесъл случая отново до вниманието на борда на директорите на ODIE за 
преразглеждане. До момента въпросът не е разрешен.

Директива 1999/70/EО, относно Рамково 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 (по-долу наричана „Директивата”) е била транспонирана в Гърция за 
публичния сектор чрез президентски указ (PD) 164/2004. Гърция е транспонирала 
Директивата около две години след крайния срок за транспониране и член 11 съдържа 
преходни разпоредби за служителите, които са били на срочен договор към момента на 
влизането на (PD) 164/2004 в сила или през предходните три месеца. Съгласно този 
член, срочните договори могат да бъдат превърнати в безсрочни договори, при условие, 
че служителят на срочен договор отговаря на кумулативните изисквания, изброени в 
параграф 1.

В допълнение, членове 5 и 6 от гръцкия закон транспонират изискването съгласно 
клауза 5 от рамковото споразумение, приложено към Директивата, касаещо мерки за 
предотвратяване на злоупотреби, свързани със сключването на последователни срочни 
договори.

Съгласно член 5 не могат да бъдат сключвани последователни срочни договори между 
един и същи работодател и служител за извършване на една и съща работа, ако 
периодът между тези договори е по-малък от 3 месеца, освен ако това не се налага по 
обективна причина. Забранено е сключването на повече от 3 последователни договора, 
освен ако това не се налага по обективни причини.

Съгласно член 6 максималният период за последователни срочни договори може да 
надвиши 24 месеца само при специални обстоятелства, като сред примерите са 
изброени служители на управленски длъжности, работници, наети в рамките на 
изследователски проект или субсидирани или финансирани програми, или работници, 
наети във връзка със спазването на ангажименти, поети съгласно договори с 
международни организации.

                                                       
1 ОВ L 175 10.07.1999 г., стр. 43.
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В решението по дело C-212/04 Adeneler, Европейският съд е потвърдил, че 
превръщането на срочния договор в безсрочен не е изискване съгласно Директивата. В 
решението по дело C-268/06 Impact Съдът е потвърдил, че Клауза 5(1) от рамковото 
споразумение (Мерки за предотвратяване на злоупотреби), приложено към 
Директивата, няма директен ефект, на който ищецът да може да се позове в 
националния съд. Не съществува изискване в правото на Общността, съгласно което 
срочните договори се превръщат в безсрочни договори, нито право на защита чрез 
мерки за предотвратяване на злоупотреби за периода между крайния срок за 
транспониране и влизането в сила на националното законодателство.

Все пак, гръцките органи са избрали да въведат преходни разпоредби като компенсация 
за късното транспониране на Директивата в националното право. От петицията не става 
ясно дали ODIE продължава да наема работници на еднодневни договори, което би 
представлявало текущо нарушение на Клауза 5 от рамковото споразумение, приложено 
към Директивата.

Комисията има намерение да пише до гръцките органи и да поиска допълнителна 
информация във връзка с отказа на ODIE да удовлетвори искането на вносителката на 
петицията и на 700 други претенденти, които се намират в същата ситуация. Освен това 
Комисията ще поиска сведения относно настоящата практика на ODIE по отношение на 
последователните еднодневни договори. Когато бъде получен отговор от гръцките 
органи, Комисията ще актуализира информацията, предоставена на комисията по 
петициите.


