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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0141/2009, του Γιάννη Φετφατσίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή στην Ελλάδα των διατάξεων της οδηγίας 1999/70/EΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου 
που υπογράφηκε από τη CES, την UNICE και το CEEP

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάζεται στον ελληνικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), ο 
οποίος, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνος για την άρδευση, κάνει λόγο για την παράλογη 
εφαρμογή της διάταξης περί 24 μηνών του προεδρικού διατάγματος 164/2004, το οποίο 
μεταφέρει στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 1990/70/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 
συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που υπογράφηκε από τη CES, την 
UNICE και το CEEP. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η εργασία στον ΟΕΒ είναι εποχιακή και, 
ως εκ τούτου, η διάταξη περί 24 μηνών είναι μη ρεαλιστική όσον αφορά την ομάδα των 
συγκεκριμένων εργαζομένων. Συνεπώς, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ασχοληθεί με το θέμα το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξομαλύνει την κατάσταση 
στον εν λόγω οργανισμό που είναι εξαιρετικά σημαντικός για τους αγρότες.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή βάσει 
του άρθρου 202, παράγραφος 6.

3. Απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάζεται στον Ελληνικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, 
διαμαρτύρεται ότι το ανώτατο όριο των 24 μηνών διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του εν λόγω οργανισμού, ο οποίος απασχολεί εποχιακούς 
εργαζομένους από τα μέσα της άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπώρου για άρδευση και έγγειες 
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εργασίες. Το όριο των 24 μηνών για συμβάσεις ορισμένου χρόνου σημαίνει ότι οι
εργαζόμενοι μπορούν να απασχοληθούν για ένα περιορισμένο αριθμό εποχών προτού να
ανανεωθούν οι συμβάσεις τους ορισμένου χρόνου. Δεν ζητεί οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου
να γίνουν συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφού η εργασία είναι εποχιακή, αλλά θεωρεί ότι η
εποχιακή εργασία του δημόσιου φορέα στον οποίο απασχολείται δεν θα πρέπει να υπόκειται 
στον κανόνα των 24 μηνών, παρέχοντας τη δυνατότητα οι ίδιοι εργαζόμενοι –πολλοί από 
τους οποίους είναι γεωργοί που προσπαθούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους– να 
απασχολούνται κάθε χρόνο εξασφαλίζοντας μια σταθερή πηγή εισοδήματος για γεωργούς και 
μια σταθερή πηγή πεπειραμένου και διαθέσιμου εργατικού δυναμικού για τον Οργανισμό 
Εγγείων Βελτιώσεων.

Ένας από τους στόχους της οδηγίας 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την
εργασία ορισμένου χρόνου που υπογράφηκε από την ETUC, την UNICE και την CEEP1 (στο 
εξής «η συμφωνία πλαίσιο») είναι η θέσπιση πλαισίου για την πρόληψη καταχρήσεων που 
προκύπτουν από τη χρήση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων ορισμένου χρόνου. Η ρήτρα 5 
της συμφωνίας πλαισίου απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ένα ή περισσότερα ειδικά
μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση (αντικειμενικούς λόγους, χρονικά όρια, ανώτατο 
αριθμό ανανεώσεων συμβάσεων) και να καθορίζουν τις συνθήκες βάσει των οποίων σχέσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται «διαδοχικές».

Η Ελλάδα έχει μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιό της τη συμφωνία πλαίσιο όσον αφορά την 
εφαρμογή στο δημόσιο τομέα με το Προεδρικό Διάταγμα 164/04 (στο εξής ΠΔ 164/04). Το
άρθρο 5 καθορίζει ότι μεταξύ διαδοχικών συμβάσεων πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 3 μηνών και ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3. Επιπλέον, 
το άρθρο 6 καθορίζει ότι συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ
του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου και αφορούν την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα 
και τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τους 
24 μήνες απασχόλησης.

Η απασχόληση εργαζομένων για εποχιακές εργασίες και σκοπούς άρδευσης από τα μέσα της 
άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπώρου σαφώς συνιστά διαδοχικές συμβάσεις.

Το άρθρο 6, παράγραφος 2, του ΠΔ 164/04 προβλέπει παρέκκλιση από την ανώτατη περίοδο 
απασχόλησης σε ορισμένες περιπτώσεις:

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7. 1999, σελ. 43.
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«Συνολικός χρόνος διάρκειας απασχόλησης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
επιτρέπεται μόνον σε περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της εργασίας τους, 
κατηγοριών εργαζομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως, ιδίως, 
διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου 
ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούμενου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος, 
εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται για την πραγματοποίηση έργου σχετικού με την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς».

Ωστόσο, η εν λόγω παρέκκλιση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που ορίζεται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία.  

Ο αναφέρων ζητεί την κατάργηση του ανώτατου ορίου των 24 μηνών για διαδοχικές
συμβάσεις ορισμένου χρόνου όσον αφορά την εργασία στον Οργανισμό Εγγείων
Βελτιώσεων. Αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα 121/2007 το οποίο απέκλεισε τους
εποχιακούς πυροσβέστες από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 164/2004 λόγω
εποχικότητας του έργου τους κατά τη διάρκεια της περιόδου των πυρκαγιών. Ο αναφέρων
παρομοιάζει τη θέση των εποχιακών πυροσβεστών με τη θέση των εποχιακών αρδευτών και 
επικαλείται αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος της δεύτερης ομάδας.

Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι το 2006 το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) της Ελλάδας έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών τις δυσκολίες που προκύπτουν για 
τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων από την εφαρμογή του κανόνα των 24 μηνών.

Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας της συμφωνίας πλαισίου με το ΠΔ 164/2004 
προβλέπει ανώτατο αριθμό 3 διαδοχικών συμβάσεων εντός συνολικής χρονικής περιόδου 24 
μηνών ως μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου. Επιπλέον, το ΠΔ 164/04 προβλέπει στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εξαιρέσεις στον
κανόνα των 24 μηνών «σε περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της εργασίας τους, 
κατηγοριών εργαζομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία».

Το Προεδρικό Διάταγμα 121/2007, το οποίο αποκλείει τους εποχιακούς πυροσβέστες από τον
κανόνα των 24 μηνών, δεν έχει θεωρεί από την Επιτροπή ότι θέτει ζητήματα σχετικά με την 
ορθή εφαρμογή της οδηγίας 99/70.  Θα ήταν συνεπώς προφανές ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι
των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θα μπορούσαν εξίσου να αποκλειστούν με νομοθεσία,
εάν υπάρχει πολιτική βούληση στην ελληνική κυβέρνηση να πράξει αυτό.

Ο αναφέρων ενδεχομένως θεωρεί ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι του Οργανισμού Εγγείων 
Βελτιώσεων τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από τους εποχιακούς πυροσβέστες, αλλά 
η κοινοτική νομοθεσία δεν απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ διαφορετικών 
ομάδων εργαζομένων όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Η παρούσα αναφορά δεν θέτει τυχόν ζητήματα σχετικά με την ορθή μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο ή την εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ.  Ο θεσμοθετημένος αποκλεισμός ορισμένων
κατηγοριών εργαζομένων από το ανώτατο χρονικό όριο των 24 μηνών για διαδοχικές 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέτρο που θεσπίστηκε από την Ελλάδα για την πρόληψη της 
κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, είναι ένα ζήτημα για τη λήψη 
απόφασης εκ μέρους των ελληνικών αρχών.


