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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1045/2007, внесена от Foteini Dermitsaki, с гръцко гражданство, 
подкрепена с 24 подписа, относно неспазване на Директива 1999/70/ЕО 
на Съвета от страна на организацията за култура на град Атина

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията заявяват, че гръцкото правителство и организацията за 
култура на град Атина нарушават общностното право, по-специално Директива 
1999/70/ЕО. Съгласно тази директива от юни 2006 г. служители на организацията за 
култура на града със срочни договори, отговарящи на условията, посочени в 
съответното национално законодателство (член 11 от Президентски указ 164/2004), са 
получили, в съответствие с член 1 от гръцкия Закон 3320/2007, постоянни договори. 
Вносителите на петицията посочват, че докато са работели на срочни договори, те са 
получавали много по-ниско възнаграждение от работещите на постоянни договори 
въпреки еднаквите условия на работа. Освен това много техни колеги, наети със срочни 
договори, които не отговарят на условията на член 11 от Президентски указ 164/2004 и 
на които съответно не са дадени постоянни договори, все още получават много по-
ниско заплащане от колегите си, наети на безсрочни договори. Вносителите на 
петицията заявяват, че отказът на организацията за култура да изравни заплащането на 
всички е нарушение на принципа на недискриминация между тези две категории 
(клауза 4 от Рамковото споразумение, съдържащо се в Директива 1999/70/ЕО). Освен 
това те заявяват, че при изчисляване на тяхното възнаграждение организацията за 
култура не е отчела пълното прослужено от тях време по тези срочни договори, като 
твърдят, че това също е нарушение на принципа на недискриминация между тези две 
категории работници (клауза 4 от Рамковото споразумение, съдържащо се в Директива 
1999/70/ЕО).

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Петицията е внесена от адвокат от името на 24 музиканти от филхармоничния 
оркестър, които са служители на организацията за култура към община Атина (PODA), 
структура от публичния сектор. Жалбоподателят заявява, че гръцката държава и PODA 
са нарушили общностното право на основание на следното:

a) преди да имат безсрочни договори на 24-мата музиканти е било заплащано по-
малко по срочните договори, отколкото на съответния персонал с постоянен договор. 
Това би било приложимо за договорите в двете години между влизането в сила на 
директивата и транспонирането й от Гърция (т. е. юли 2002 г. и юли 2004 г.) и вероятно 
за периоди преди този момент.

б) колеги, които не са отговаряли на критериите за преминаване на безсрочни 
договори по член 11, са все още на работа на срочни договори и продължава да им бъде 
заплащано по-малко (т. е. нарушение на клауза 4 от Рамковото споразумение, което се 
намира в приложението към Директива 1999/70/ЕО).

в) натрупаното прослужено време като работници на срочен договор не е било
взето под внимание при определяне на възнаграждението за 24-мата служители, които 
са преминали на постоянен договор.

Забележи на Комисията по петицията

Президентски указ 164/2004, влязъл в сила на 19 юли 2004 г., е съответният правен 
инструмент, който транспонира Директива 1999/70/EО1 на Съвета относно Рамково 
споразумение за срочна работа, сключено между Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ETUC), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP). Президентски указ 
164/2004 е приложим за публичния сектор в Гърция.

Всички 24 музиканти са били на срочни договори, които са преобразувани в постоянни 
по реда на член 11 от Президентския указ 164/2004, който предвижда преходни 
споразумения за времето между крайния срок за транспонирането в Гърция през юли 
2002 г. и мярката за транспониране за публичния сектор в Гърция, влизаща в сила през 
юли 2004 г.

Клауза 4 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО, изисква 
държавите-членки да прилагат принципа на недискриминация за срочна работа и 
задължава държавите-членки да предвидят разпоредби, според които работниците на 
срочен договор няма да бъдат третирани по по-неблагоприятен начин спрямо колегите 
им на постоянен трудов договор за сравнение, по отношение на условията за наемане 

                                               
1 ОВ L 175, 10.7.1999 г. стр. 175
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на работа, само защото имат срочен договор. Скорошен казус (C-305/05 Del Cerro 
Alonso и C-268/06 IMPACT) потвърди, че понятието „условия за наемане на работа”
обхваща заплащането, като същият казус потвърди също, че клауза 4 от Рамковото 
споразумение, което се намира в приложението към Директива 1999/70/ЕО на Съвета, 
има пряк ефект, т. е. гражданите могат да се позовават директно на нея, без да е 
необходимо тя да бъде транспонирана в националното право.

Член 4 от Президентски указ 164/2004 транспонира клауза 4 от Рамковото 
споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО, както следва:

Принцип на недискриминация

(1) По отношение на условията за наемане на работа работниците на срочни трудови договори не 
се третират по по-неблагоприятен начин спрямо работници на постоянен трудов договор за 
сравнение, само защото имат срочен договор. Само при изключителни обстоятелства ще бъде 
разрешено различно третиране по обективни причини, които трябва да бъдат оправдани.

(2) Критериите за прослужено време, свързани с определени условия за наемане на работа, са 
същите за работниците на срочни трудови договори, както и за работници на постоянни трудови 
договори, освен когато различните критерии за прослужено време са оправдани по обективни 
причини.

Член 3 от Президентския указ дефинира както „работник на срочен трудов договор“, 
така и „работник на постоянен трудов договор за сравнение“.

Целта на Директива 1999/70/ЕО на Съвета е да гарантира недопускане на 
дискриминация при третирането на работници на срочен трудов договор и работници 
на постоянен трудов договор за сравнение (освен ако не е оправдано от обективни 
причини), и да предотврати злоупотреба, която произтича от последователни срочни 
трудови договори. Тя не споменава нищо по отношение на признаването на 
прослуженото време, натрупано като работник на срочен трудов договор, след като 
договорът е преобразуван в безсрочен трудов договор.

Заключения

Като се има предвид, че

 Клауза 4 от Рамковото споразумение, която се намира в приложението към 
Директива 1999/70/ЕО на Съвета е правилно транспонирана от Гърция в 
Президентски указ 164/2004;

 Съдът на Европейските общности е постановил, че клауза 4 има пряк ефект; и
 Директивата няма разпоредба, която да засяга въпроса за признаване на 

прослуженото време на работник на постоянен трудов договор, натрупано от 
служителя, докато е бил на срочен трудов договор,

петицията не повдига въпроси относно правилното транспониране на Директива 
1999/70/ЕО на Съвета. По принцип въпроси, свързани с лошо прилагане, трябва да 
бъдат представяни на компетентните национални органи, които отговарят за прилагане 
на националното законодателство и за въпросите на прякото прилагане на клауза 4, 
както и за обезщетения за късно транспониране.
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Все пак Комисията се свърза с гръцките органи за потвърждение, че понастоящем няма 
действащо законодателство или постоянна административна практика, която да 
позволява разлика при третирането на работници на срочен договор и работници на 
постоянен трудов договор за сравнение без обективна причина, и потърси яснота дали 
решението по случая Del Cerro Alonso относно заплащането и възнаграждението е взето 
под внимание в Гърция, за да се гарантира правилно прилагане на директивата.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 30 декември 2008 г.

Петицията, внесена от адвокат от името на 24 музиканти от филхармоничния оркестър, 
повдига въпроси относно разликите в заплащането между работници на срочен договор 
и работници на постоянен договор за сравнение в организацията за култура към община 
Атина (PODA), структура от публичния сектор.

Идентично писмо на вносителя на петицията до Комисията е регистрирано като жалба 
по процедура за нарушение 2007/4904.

Директива 1999/70/EО от 28 юни 1999 г. на Съвета относно Рамково споразумение за 
срочна работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), 
Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP) забранява необоснована дискриминация на 
работници на срочен договор. Клауза 4 от Рамковото споразумение, приложено към 
Директивата, гласи:

Принцип на недискриминация (клауза 4)

1. По отношение на условията за наемане на работа, работниците на срочни 
трудови договори не се третират по по-неблагоприятен начин спрямо 
работници на постоянен трудов договор за сравнение, само защото имат 
срочен договор или правоотношение, освен ако различното третиране не е 
оправдано от обективни причини.

2. Където е уместно, се прилага принципът на pro rata temporis.

3. Редът и условията за прилагането на настоящата клауза се определят от 
държавите-членки след консултация със социалните партньори и/или 
социалните партньори, като имат предвид правото на Общността и 
националното законодателство, колективните трудови договори и практика.

4. Критериите за прослужено време, свързани с определени условия за наемане 
на работа, са същите за работниците на срочни трудови договори, както и за 
работниците на постоянни трудови договори, освен когато различните 
критерии за прослужено време са оправдани по обективни причини.

Съдът на Европейските общности е изяснил по случая C-305/05 Del Cerro Alonso и по 
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случая C-268-06 IMPACT, че „условия за наемане на работа“ включват заплащане.

Позиция на Комисията

Информацията на Комисията до комисията по петиции на Европейския парламент от 
юни 2008 г. излага възгледа на Комисията, че клауза 4 от Рамковото споразумение, 
приложено към Директива 1999/70/ЕО, е била правилно транспонирана от Гърция в 
Президентски указ 164/2004 (гръцкото транспониращо законодателство за публичния 
сектор) и прави заключение, че петицията не повдига въпроси относно правилното 
транспониране на Директива 1999/70/ЕО.

Комисията обаче се ангажира да се свърже с гръцките органи за потвърждение, че 
понастоящем не съществува каквото и да е законодателство или постоянна 
административна практика, допускащи разлика в третирането на работници на срочен 
трудов договор и работници на постоянен трудов договор за сравнение без обективно 
основание, и да търси яснота дали решението по случая Del Cerro Alonso относно 
заплащането и възнаграждение е взето под внимание в Гърция. Комисията писа до 
гръцките органи на 23 юни 2008 г. със запитване за настоящата практика в Гърция по 
отношение на заплащането и надбавките на работници на срочен трудов договор 
спрямо работници на постоянен трудов договор за сравнение.

Гръцките органи отговориха на 8 септември 2008 г., като уведомиха Комисията, че 
заплатите на персонала, нает от държавата, публичните органи (NPDD) и местните 
органи (OTA) на срочни и безсрочни частноправни трудови договори, се определят 
съгласно Закон 1876/1990 или с колективни трудови договори, подписани между 
работниците и представителя на Министерството на икономиката и финансите, или 
съгласно Закон 3205/2003, в резултат от разширяването на обхвата на разпоредбите на 
този Закон по отношение на персонал, нает от държавата, NPDD и OTA по 
частноправни трудови договори, в случай че те не са в състояние да подпишат 
колективен трудов договор, тъй като няма профсъюзен представител.

Гръцките органи увериха Комисията със същото писмо, че въпросните разпоредби не 
правят разлика между заплащането на служители на срочни договори и тези на 
безсрочни договори.

Заключение

В светлината на този отговор, няма доказателства, че Гърция в момента не спазва 
клауза 4 на Рамковото споразумение.

Различията в заплащането между работниците на срочен трудов договор и работниците 
на постоянен трудов договор за сравнение в гръцки публични структури, които 
представляват необоснована дискриминация, могат да бъдат отдадени на неправилно 
прилагане на националното законодателство и трябва да бъдат представени на 
компетентните национални органи, отговорни за прилагане на националното 
законодателство.

С оглед на липсата на доказателства, че Гърция не е транспонирала по правилен начин 
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Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за 
срочна работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), 
Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP), Комисията реши да прекрати процедура за
нарушение 2007/4904 на 27 ноември 2008 г.


