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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1468/2007, внесена от Fotini Dermitzaki, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 34 подписа, 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 (ETUC), 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 адвокат, представляващ 34-та души, подписали 
петицията, обръща внимание на факта, че гръцката държава и местните органи на 
властта в Kropia Attikis не изпълняват разпоредбите на гореспоменатата Директива във 
връзка с 34 срочни трудови договора. Вносителите се позовават и на факта, че 
титулярите по договорите са сключили срочни договори с прекъсване, което дава 
възможност, съгласно действащите правила, да не се стига до трансформиране на 
срочните трудови договори в договори за неопределен срок. Тъй като съответните 
национални съдилища са издали решение по повод неприключилия съдебен спор със 
съответните условия, по което местните власти в Kropia Attikis все още не са реагирали, 
вносителите настояват Европейският парламент да се намеси с оглед на незабавно 
прилагане на гореспоменатата Директива в конкретния случай, така че на засегнатите 
работници, които са били назначени със срочни трудови договори от местната 
администрация в Kropia Attikis, да бъде гарантирано равноправно третиране и нужният 
им вид трудови договори съгласно законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.
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3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителката на петицията е адвокат, представляващ 34 души, които са назначени със 
срочни трудови договори от община Kropia Attikis. Тя се оплаква, че община Kropia не 
е спазила Решение 1718/2006 на Първоинстанционния съд (едноличен състав) в Атина 
(граждански съд), който въз основа на Закон 2112/1920 е установил, че вносителите на 
иска са жертви на злоупотреба по смисъла на клауза 5 от рамковото споразумение и е 
наредил да получат защита според Директива 1999/70 и член 8, параграф 3 от Закон
2112/1920, който вносителката твърди, че е равностойна правна мярка в гръцката 
правна уредба по смисъла на клауза 5 от рамковото споразумение.

Вносителката на петицията също така казва, че община Kropia не спазва 
горепосоченото съдебно решение, за което е подстрекавана от Република Гърция (по-
точно от Министерство на вътрешните работи), която споделя виждането на Сметната 
палата (и е изпратила циркулярно съобщение с такова съдържание до местните органи), 
че гражданските съдилища не са компетентни да разглеждат въпроси, отнасящи се до 
член 11 на Президентски декрет 164/2004 г., който попада в сферата на компетентност 
на административните съдилища, и вследствие на това е забранила да се спазват 
решенията на гражданските съдилища по въпроса с прекратяването на срочните 
трудови договори или трансформирането им в безсрочни договори.

Вносителката на петицията моли за намесата на Европейския парламент във връзка с 
незабавното въвеждане на Директива 1999/70/ЕО относно срочната работа, така че да 
бъдат упражнени правата, които се счита, че са дадени в законодателството на 
Общността и в Директива 1999/70/ЕО и въз основа на които гръцкият граждански съд е 
отсъдил, че договорите на 34-та работещи на срочни трудови договори в Kropia трябва 
да бъдат преобразувани в безсрочни договори.

Допълнителна информация от 18 април 2008 г. предоставя на Комисията по петиции 
следното сведение за развитието на случая: тричленен състав на гръцкия Върховен съд 
е постановил, че община Kropia неоправдано забавя спазването на неотменимо решение 
1718/2006 и изисква то да бъде изпълнено до 2 месеца.

По силата на изискванията на клауза 5 от Директива на Съвета 1999/70/ЕО относно 
рамковото споразумение за срочната работа, сключено от ETUC, UNICE и CEEP, 
държавите-членки са задължени да създадат една или повече мерки, за да предотвратят 
злоупотребата с последователни срочни договори. Гръцките органи са транспонирали 
това изискване по отношение на публичния сектор чрез Президентски декрет 164/2004, 
който ограничава броя на последователните срочни договори между едни и същи 
страни за една и съща работа до не повече от 3 или до обща продължителност от 24 
месеца, освен при изключителни обстоятелства. В Директивата не се споменава нищо 
за целите, за които могат да се сключват срочни договори.

Тъй като Президентски декрет 164/2004 е влязъл в сила след крайния срок за 
транспониране в Гърция, член 11 е въвел разпоредби за преходни мерки, чрез които 
договорите на служителите, назначени на срочен договор, могат да бъдат 
преобразувани в срочни договори, ако отговарят на определени критерии.
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В допълнение към това, по време на приемането на Директивата в Гърция вече е 
съществувал Закон 2112/1920 относно задължителното уведомяване при прекратяване 
на трудови договори в частния сектор, който определя необходимия период за 
предизвестие при прекратяване на безсрочни трудови договори от страна на 
работодателя, съобразен с продължителността на трудовото отношение. Член 8, 
параграф 3 от този закон разширява обхвата на тези разпоредби за прекратяване до 
служители на срочен договор, при които „естеството на договора умишлено не е 
изложено с оглед да се избегнат разпоредбите на настоящия закон по отношение на 
задължителното уведомяване при прекратяване на трудови договори”.

Взаимодействието между член 8, параграф 3 от Закон 2112/190 и клауза 5 от Директива 
1999/70/ЕО е било посочено на Съда на Европейските общности при предварителната 
процедура от Първоинстанционния съд Rethymnon в дела C-378-380/07.

Член 8, параграф 3 от 2112/1920 се прилага изключително при срочни договори, „ако
тяхната продължителност не е оправдана от естеството на договора, а е умишлено 
изложена с оглед да се избегнат разпоредбите на закона [2112/1920] по отношение на 
задължителното уведомяване при прекратяване на трудови договори”.

Директивата не съдържа никакви ограничения относно целите, за които може да бъде 
сключен срочен договор, така че тя не изисква мерки за срочните договори, които 
отговарят на определените и постоянни нужди на работодателя, нито пък предвижда 
мерки за единични срочни договори, както и не разглежда дали продължителността на 
договора е оправдана. В допълнение към това, в своето решение по дело C-121/04 
Adeneler (параграф 91 et seq), Съдът на Европейските общности е потвърдил, че 
Директивата не съдържа изискване срочните трудови договори да бъдат преобразувани 
в безсрочни такива.

Клауза 5 от рамковото споразумение изисква да се създадат мерки, които да 
предотвратят злоупотребите с последователни срочни договори, независимо каква е 
била причината за тяхното сключване, дали те отговарят на текущите постоянни нужди 
на работодателя или отговарят на неговите краткосрочни нужди, например на нуждата
да се справи със сезонен пик в работата или да замени служител, излязъл в отпуск по 
майчинство. Тази разпоредба е била транспонирана в гръцкото законодателство чрез 
член 5 от Президентски декрет 164/2004.

Комисията е на мнение, че разпоредбите на съществуващия от преди това член 8, 
параграф 3 от Закон 2112/1920 не са предмет на законодателството на Общността. Те не 
оказват влияние върху изискването в клауза 5 от рамковото споразумение за мерки за 
предотвратяване на последователни срочни договори. Причината за това е, че закон 
2112/1920 е същевременно с по-широк обхват от това, което се изисква в клауза 5 от 
рамковото споразумение (по отношение на това, че член 8, параграф 3 се прилага дори 
и при еднократни срочни договори, независимо от тяхната продължителност), и с по-
тесен обхват от този на клауза 5 (по отношение на това, че член 8, параграф 3 не 
защитава последователни срочни договори, нито пък договори, чиято продължителност 
е оправдана от естеството на работата или договора).

Тъй като изискванията на Директива 1999/70/ЕО са транспонирани чрез Президентски 
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декрет 164/2004 и изискванията на Закон 2112/1920 не оказват влияние на изискванията 
на Директива 1999/70/ЕО, а всъщност обхващат ситуации извън изискванията на 
Директивата и излизат извън изискванията на клауза 5 от рамковото споразумение, 
Комисията е на мнение, че този въпрос е извън сферата на действие на 
законодателството на Общността, в което няма разпоредба за защитата на еднократни 
срочни договори, нито пък разглежда целта, заради която се сключват тези договори. 
Поради това, изпълнението на гръцкия закон 2112/1920 и въпросът за компетентния съд 
са въпроси, които попадат изключително и само в компетенцията на националните 
органи в Гърция.  Комисията не може да има право на намеса в такива въпроси, тъй 
като в законодателството на Общността няма изискване за такава разпоредба и поради 
тази причина тя попада извън достиженията на правото на ЕС (acquis communitaire).


