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Angående: Framställning 0141/2008, ingiven av Yiannis Fetfatsidis (grekisk medborgare) om 
genomförandet i Grekland av bestämmelserna i rådets direktiv 1999/70/EG om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är anställd vid den grekiska organisationen för arealåtervinning (O.E.B.) 
med ansvar bl.a. för konstbevattning, påtalar den orimliga tillämpningen av 
24-månadersbestämmelsen i presidentdekret 164/2004 genom vilket rådets 
direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och 
CEEP införlivas i den grekiska lagstiftningen. Framställaren påpekar att arbetet vid O.E.B. är 
ett säsongsarbete, vilket gör att 24-månadersbestämmelsen är orealistisk för den aktuella 
arbetstagargruppen. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att snarast möjligt ta 
upp frågan i syfte att normalisera situationen inom denna för lantbrukarna synnerligen viktiga 
organisation.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 maj 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009.

Framställaren, som är anställd vid den grekiska organisationen för arealåtervinning (O.E.B.), 
klagar på att den övre gränsen på 24 månader för flera på varandra följande 
visstidsanställningar är oförenlig med denna organisations behov, eftersom man anställer 
säsongsarbetare från mitten av våren till mitten av hösten för bevattnings- och 
lantbruksarbete. 24-månadersgränsen för visstidsanställningar innebär att arbetstagare kan 
anställas under ett begränsat antal säsonger innan deras visstidsanställningar kan förnyas.
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Framställaren är medveten om att arbetet är säsongsbetonat och begär därför inte att 
visstidsanställningar ska omvandlas till fasta anställningar, men han anser att säsongsarbete 
för det offentliga organ som anställer honom inte bör omfattas av 24-timmarsregeln. Detta 
skulle nämligen göra det möjligt för samma arbetstagare – vilka ofta är lantbrukare som vill 
utöka sina inkomster – att anställas år efter år och få en stadig inkomst. Dessutom skulle 
O.E.B. härigenom få stadig tillgång till erfaren arbetskraft.

Ett av syftena med direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av 
EFS, UNICE och CEEP1 (nedan kallat ”ramavtalet”) är att ange en ram för att förhindra att 
visstidsanställning missbrukas genom att flera visstidsanställningar följer på varandra. Enligt 
klausul 5 i ramavtalet ska medlemsstaterna införa en eller flera av de särskilda åtgärderna för 
att förhindra missbruk (objektiva grunder, tidsgränser och bestämmelser om hur många 
gånger en visstidsanställning får förnyas). Dessutom ska medlemsstaterna fastställa under 
vilka förutsättningar visstidsanställningar ska betraktas som ”på varandra följande”.

Grekland har, genom presidentdekret 164/04 (nedan kallat ”PD 164/04”), införlivat 
ramavtalet när det gäller dess tillämpning på den offentliga sektorn. I artikel 5 står det att det 
mellan flera på varandra följande visstidsanställningar måste gå en period på minst 
tre månader och att det högst kan ingås tre sådana anställningsavtal. Dessutom sägs det i 
artikel 6 att flera på varandra följande anställningsavtal som ingåtts mellan samma 
arbetsgivare och samma arbetstagare och som avser samma eller liknande arbete och 
arbetsvillkor inte får omfatta en sammanlagd anställningstid på över 24 månader.

De personer som anställs för säsongs- och bevattningsarbete från mitten av våren till mitten 
av hösten erbjuds säkerligen flera anställningar som följer på varandra.

Artikel 6.2 i PD 164/04 innehåller i vissa fall undantag från den maximala anställningstiden:

”Den sammanlagda anställningstiden får överstiga 24 månader endast om det är 
fråga om kategorier av arbetstagare som i enlighet med gällande lagstiftning har en 
särställning när det gäller den typ av arbete som de utför, till exempel chefer, 
arbetstagare som anställts i samband med ett specifikt forskningsprojekt eller något 
slags stöd- eller bidragsberättigat program, eller arbetstagare som anställts för att 
utföra uppgifter i samband med uppfyllandet av skyldigheter i kontrakt med 
internationella organisationer”.

Detta undantag får dock bara tillämpas i de fall då detta särskilt anges i lagstiftningen.

Framställaren begär att den övre 24-månadersgränsen för flera på varandra följande 
anställningar ska avskaffas när det gäller arbete för O.E.B. Han hänvisar till 
presidentdekret 121/2007, som uteslöt säsongsanställda brandmän från bestämmelserna i 
artikel 6 i PD 164/2004 på grund av att deras arbete under brandbekämpningssäsongen var 
säsongsbetonat. Framställaren anser att säsongsanställda brandmäns situation kan likställas 
med den berörda gruppens situation och menar att den sistnämnda gruppen diskrimineras.

                                               
1 EGT L 175, 10.7.1999, s. 43.



CM\786478SV.doc 3/3 PE427.086

SV

Framställaren påpekar också att det grekiska högsta rådet för rekrytering av personal 
(ASEP) 2006 uppmärksammade inrikesministern på de problem som 
24-månadersbestämmelsen skapar för O.E.B.

Ramavtalet har införlivats i grekisk lagstiftning via PD 164/2004, där man försöker förhindra 
missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar genom att slå fast att det är tillåtet 
med högst tre på varandra följande anställningar under en sammanlagd period på högst 
24 månader. Dessutom innehåller PD 164/2004 i artikel 6.2 ett undantag från 
24-månadersbestämmelsen i fall då det är fråga om kategorier av arbetstagare som i enlighet 
med gällande lagstiftning har en särställning när det gäller den typ av arbete som de utför.

Kommissionen anser inte att presidentdekret 121/2007, som undantar säsongsanställda 
brandmän från 24-månadersbestämmelsen, förhindrar ett korrekt genomförande av 
direktiv 1999/70/EG. Det tycks därför som om O.E.B:s säsongsarbetare på samma sätt skulle 
kunna undantas genom lagstiftning, om det fanns en politisk vilja till detta i den grekiska 
regeringen.

Framställaren har intrycket att O.E.B:s säsongsarbetare behandlas på ett annat sätt än 
säsongsanställda brandmän, men gemenskapsrätten förbjuder inte olika behandling av olika 
grupper av arbetstagare, såsom de nämnda arbetstagarna.

I denna framställning ifrågasätts inte att direktiv 1999/70/EG införlivats eller genomförts på 
rätt sätt. För att förhindra missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar har det 
grekiska parlamentet i lagen infört ett undantag för vissa kategorier av arbetstagare från den 
övre gränsen på 24 månader för flera på varandra följande anställningar. Detta undantag har i 
vederbörlig ordning införts av de grekiska myndigheterna. 


