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Tárgy: Giannis Fetfatsidis, görög állampolgár által benyújtott 0141/2008. számú petíció 
az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 
kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a területfejlesztésért felelős görög szervezet (O.E.B.) alkalmazásában áll, 
amely egyebek mellett az öntözésért is felelős. Véleménye szerint az ESZSZ, az UNICE és a 
CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 
1999/70/EK tanácsi irányelvet a görög jogba átültető 164/2004. számú elnöki rendeletben a 
24 hónapos rendelkezést ésszerűtlenül alkalmazzák. A petíció benyújtója rámutat, hogy az 
O.E.B-nél folytatott munka szezonális jellegű, ezért a 24 hónapos rendelkezés irreális a 
munkavállalók érintett csoportja esetében. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy a lehető leggyorsabban tűzze napirendre az ügyet annak érdekében, hogy 
rendeződhessen a helyzet ebben a gazdálkodók számára rendkívül fontos szervezetben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

A petíció benyújtója – a területfejlesztésért felelős görög szervezet (OEB) alkalmazottja – azt 
kifogásolja, hogy az egymást követő határozott idejű munkaszerződések tekintetében 
alkalmazott 24 hónapos felső határ nem felel meg a szervezet – amely a tavasz közepétől az 
ősz közepéig idénymunkásokat alkalmaz öntözésre és a föld megmunkálására – előírásainak. 
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A határozott idejű munkaszerződések esetében alkalmazott 24 hónapos határ azt jelenti, hogy 
a munkásokat korlátozott számú idényre alkalmazhatják, mielőtt határozott idejű 
szerződésüket meghosszabbíthatnák. A petíció benyújtója nem azt kéri, hogy a határozott 
idejű munkaszerződéseket határozatlan idejű munkaszerződésekké alakítsák, mivel a munka 
jellege szezonális, de úgy véli, hogy az őt foglalkoztató közszektorbeli szervre a 24 hónapos 
szabálynak nem szabadna vonatkoznia, lehetővé téve ugyanazon munkások számára – akik 
közül sokan a bevételüket kiegészíteni kívánó gazdálkodók –, hogy évről évre alkalmazzák 
őket, biztos bevételi forrást nyújtva ezzel a gazdálkodók számára, illetve a tapasztalt és 
elérhető munkaerő biztos forrását nyújtva a területfejlesztésért felelős görög szervezet 
számára.

Az ETUC, UNICE és CEEP által a határozott időre szóló munkaszerződésekről kötött 
keretegyezményről1 (a továbbiakban: a keretegyezmény) szóló 1999/70/EK irányelv egyik 
célja, hogy megakadályozza az egymást követő határozott idejű munkaszerződések vagy -
kapcsolatok alkalmazásából eredő visszaéléseket. A keretegyezmény 5. cikke a tagállamokat 
a visszaélés megakadályozását célzó egy vagy több konkrét intézkedés alkalmazására –
objektív indokok, időtartam maximálása, megújított szerződések számának maximálása), 
valamint azon feltételek meghatározására kötelezi, amelyek szerint a határozott idejű 
munkakapcsolatok „egymást követőnek” minősülnek.

Görögország a keretegyezményt a közszférában történő alkalmazás tekintetében a 164/04 sz. 
elnöki rendelettel (a továbbiakban: 164/04. sz. elnöki rendelet) ültette át. Az 5. cikk előírja, 
hogy legalább 3 hónapos eltéréssel legfeljebb 3 egymást követő munkaszerződést lehet kötni. 
A 6. cikk előírja továbbá, hogy az egymás után, azonos munkaadó és munkavállaló között 
kötött, illetve azonos vagy hasonló tevékenységre, valamint azonos vagy hasonló 
munkafeltételekre vonatkozó munkaszerződésekben foglalt munkavállalás teljes időtartama 
nem lépheti túl a 24 hónapos határt.

A dolgozók szezonális munkára – vagyis tavasz közepétől ősz közepéig öntözésre – való 
alkalmazása egyértelműen egymást követő munkaszerződéseket jelent.

A 164/04. sz. elnöki rendelet 6. cikkének (2) bekezdése bizonyos esetekben eltérést biztosít a 
munkaviszony maximális időtartama tekintetében:

„Kizárólag a megfelelő jogszabály szerint munkájuk természete és típusa alapján 
különleges kategóriába tartozó dolgozók – különösen a vezetők, a kutatási projektek 
illetve a támogatásból vagy alapokból finanszírozott programok keretében 
foglalkoztatott dolgozók, vagy nemzetközi szervezetekkel kötött szerződésekből 
származó kötelezettségek teljesítésére felvett munkavállalók – esetében 
engedélyezhető, hogy a munkavállalás teljes időtartama meghaladja 24 hónapot.”

Ez az eltérés azonban csak akkor alkalmazható, ha azt a jogszabály kifejezetten előírja.

A petíció benyújtója a területfejlesztésért felelős görög szervezet munkájával kapcsolatos 
egymást követő határozott idejű szerződések időtartamára vonatkozó 24 hónapos felső határ 
eltörlését kéri. A 121/2007. sz. elnöki rendeletre hivatkozik, amely a szezonális munkát végző 
                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
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tűzoltókat éppen munkájuk szezonális jellege miatt zárja ki a 164/2004. sz. elnöki rendelet
hatálya alól. A petíció benyújtója a szezonális tűzoltók munkáját a szezonális öntözők 
munkájához hasonlítja és szerinte az utóbbi csoporttal szembeni hátrányos megkülönböztetés 
megalapozatlan.

A petíció benyújtója rámutat arra is, hogy Görögország Legfelsőbb Személyzeti Felvételi 
Tanácsa (ASEP) felvetette a belügyminiszternek a területfejlesztésért felelős görög szervezet 
24-hónapos szabályból eredő problémáit.

A keretegyezmény 164/2004. sz. elnöki rendelet általi görög átültetése 24 hónapos időtartam 
alatt legfeljebb 3 egymást követő munkaszerződést ír elő, amely az egymást követő határozott 
idejű munkaszerződésekkel kapcsolatos visszaélések megelőzésének eszköze. A 164/04. sz. 
elnöki rendelet ezen kívül 6. cikkének (2) bekezdésében a 24-hónapos szabály alóli 
kivételeket állapított meg „a megfelelő jogszabály szerint munkájuk természete és típusa 
alapján különleges kategóriába tartozó dolgozók” esetében.

A szezonális munkát végző tűzoltókat a 24-hónapos szabály hatálya alól kizáró 121/2007. sz. 
elnöki rendelet a Bizottság szerint nem vet fel kérdéseket az 1999/70/EK irányelv helyes 
alkalmazásával kapcsolatban. Ezért – amennyiben a görög kormány politikai akarata így 
kívánja – akár a területfejlesztésért felelős görög szervezet szezonális munkavállalóit is 
kizárhatják a szabály hatálya alól.

A petíció benyújtója esetleg úgy érzi, hogy a területfejlesztésért felelős görög szervezet 
szezonális munkavállalóit a szezonális munkát végző tűzoltóktól eltérően kezelik, de a 
közösségi jog nem tiltja a munkavállalók különböző csoportjai – például a fent említettek –
közötti eltérő bánásmódot.

A petíció nem érinti az 1999/70/EK irányelv helyes átültetésének és alkalmazásának kérdését. 
A munkavállalók bizonyos kategóriáinak az egymást követő határozott idejű 
munkaszerződésekre vonatkozó 24 hónapos időtartami határ alóli törvényes kizárásról szóló 
döntés – amely intézkedést Görögország az egymást követő határozott idejű 
munkaszerződésekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében vezette be – a görög 
hatóságok hatáskörébe tartozik.


