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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

7.07.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0141/2009, внесена от Yiannis Fetfatsidis, с гръцко гражданство, 
относно изпълнението в Гърция на разпоредбите 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

Вносителят на петицията, работещ за гръцката организация за облагородяване на 
земята (OEB), която е отговорна и за напояването, насочва вниманието към 
неуместното приложение на разпоредбата за 24-те месеца в Указ 164/2004 на 
президента, който транспонира в гръцкото законодателство Директива 1990/70/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). Вносителят посочва, че дейността на OEB е сезонна и следователно 
разпоредбата, отнасяща се за 24 месеца, не е реалистична по отношение на въпросната 
група служители. Поради това вносителят желае Европейският парламент да се заеме 
със случая възможно най-бързо с цел нормализиране на положението в организацията, 
която е от голямо значение за селскостопанските производители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.
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Вносителят на петицията, който работи в гръцката организация за облагородяване на 
земята (OEB), изказва недоволство от това, че горната граница от 24 месеца за 
последователни срочни договори е несъвместима с изискванията на тази организация, 
която наема сезонни работници от средата на пролетта до средата на есента за 
напояване и извършване на полска работа. 24-месечната граница за срочни договори 
означава, че работниците могат да бъдат наемани за ограничен брой сезони, преди да 
могат да се подновят срочните им договори. Той не призовава срочните договори да се 
превърнат в безсрочни, тъй като работата е сезонна, но смята, че сезонната работа на 
организацията от публичния сектор, за която работи, следва да не бъде предмет на 
правилото за 24-те месеца, давайки възможност същите работници – много от които са 
селскостопански производители, търсещи начин да допълнят доходите си – да бъдат 
наемани година след година, като така се осигурява стабилен източник на приходи за 
селскостопанските производители и стабилен източник на опитна работна ръка, 
намираща се на разположение, за организацията за облагородяване на земята.

Една от целите на 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 (наричано по-долу за краткост "рамковото 
споразумение"), е да се създаде рамка, която да предотврати злоупотребата, 
произтичаща от използването на последователни срочни договори или 
правоотношения. Клауза 5 от рамковото споразумение изисква държавите-членки да 
въведат една или повече от една от конкретно посочените мерки за предотвратяване на 
злоупотребата (обективни причини, срокове, максимален брой подновявания на 
договор) и да определят условията, при които срочните трудови правоотношения се 
считат за "последователни".

Гърция е транспонирала рамковото споразумение, по отношение на прилагането  му 
спрямо публичния сектор, посредством президентски указ 164/04 (наричан по-долу за 
краткост ПУ 164/04). Член 5 определя, че периодът между последователни договори 
трябва да бъде минимум 3 месеца, като те не могат да бъдат повече от три.  В 
допълнение, член 6 установява, че последователно изготвените договори, изпълнени 
между един и същ работодател и един и същ работник, които се отнасят до същата или 
подобна длъжност и същите или подобни условия на труд, не могат да надвишават 
общо 24 месеца трудови правоотношения.

Наемането на работници за целите на сезонна полска работа и напояване от средата на 
пролетта до средата на есента представлява недвусмислено последователни договори.

Член 6, параграф 2, от ПУ 164/04 предвижда дерогация от максималния период на 
наемане при определени обстоятелства:

„Обща продължителност на трудовите правоотношения, надвишаваща 24 
месеца, се разрешава само в случаите на особени категории работници, що се 
отнася до естеството и вида работа, която те извършват, както е 
предвидено в приложимото законодателство, в частност ръководни кадри, 

                                               
1 OВ L 175, 10.7. 1999 г., стр. 43.



CM\786478BG.doc 3/4 PE427.086v01-00

BG

работници, наети по конкретен научноизследователски проект, или каквато и 
да било субсидирана или финансирана програма, или работници, наети, за да 
извършват работа, свързана с изпълнението на задължения, произтичащи от 
договори с международни организации”.

Тази дерогация обаче може да се прилага само там, където законодателството 
конкретно посочва.  

Вносителят призовава 24-месечната горна граница да бъде отменена по отношение на 
последователните срочни договори, свързани с работата на организациите за 
облагородяване на земята.  Той цитира президентския указ 121/2007, който изключва 
сезонните пожарникари от обхвата на разпоредбите, съдържащи се в член 6 от ПУ 
164/2004, на основание сезонния характер на работата им през сезона на пожарите.  
Вносителят сравнява положението на сезонните пожарникари с положението на 
сезонните работници в областта на напояването и твърди, че съществува неоснователна 
дискриминация срещу втората група.

Вносителят също така отбелязва, че през 2006 г .  Върховният съвет за подбор на 
персонал в Гърция (ASEP) е повдигнал пред министъра на вътрешните работи въпроса 
за трудностите, които възникват за организациите за облагородяване на земята поради 
прилагането на правилото за 24-те месеца.

При транспонирането в Гърция на рамковото споразумение чрез ПУ 164/2004 се 
предвиждат максимум 3 последователни договора в рамките на общ период от 24 
месеца, като мерки за предотвратяване на злоупотребата с последователни срочни 
договори. В допълнение, в член 6, параграф 2, от ПУ 164/04 се предвиждат изключения 
от правилото за 24-те месеца „в случаите на особени категории работници, що се 
отнася до естеството и вида работа, която те извършват, както е предвидено в 
приложимото законодателство”.  

Комисията не счете, че президентски указ 121/2007, изключващ сезонните 
пожарникари от правилото за 24-те месеца, повдига въпроси относно правилното 
прилагане на Директива 99/70. Следователно може да се стигне до заключението, че 
сезонните работници в организациите за облагородяване на земята биха могли да бъдат 
изключени по подобен начин чрез законодателен акт, ако гръцкото правителство има 
политическата воля да го стори.

Вносителят може да смята, че сезонните работници в организацията за облагородяване 
на земята се третират различно в сравнение със сезонните пожарникари, но 
законодателството на Общността не забранява различното третиране на различните 
групи работници, като споменатите такива.

Тази петиция не повдига никакви въпроси по отношение на правилното транспониране 
или прилагане на Директива 1999/70/EО. Установеното със закон изключване на 
определени категории работници от 24-месечния максимален срок за последователни 
срочни договори, мярка, въведена от Гърция с цел предотвратяване на злоупотребата с 
последователни срочни договори, е въпрос, по който решение могат да вземат гръцките 
органи.
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