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Θέκα: Παξάηαζε πκβάζεωλ Δξγαζίαο ηωλ Δξγαδνκέλωλ ζηνπο Φ.Γ. 

Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ. 
 
 
Αμηόηηκνη θύξηνη Τπνπξγνί, 
 

Η αλάξηεζε ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ην λνκνζρεδίνπ γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο 

Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ θαη ηδηαίηεξα νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζην πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζήκεξα ζε απηνύο, έρνπλ ήδε μεζεθώζεη εληνλόηαηεο αληηδξάζεηο από ηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο θαη δηθαηνινγεκέλα, θαζώο κε ηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο νδεγνύκαζηε ζε κηα 

θαηάζηαζε ΠΛΗΡΟΤ αβεβαηόηεηαο θαη πνιύ θνβόκαζηε έλα αθόκα βήκα πξηλ ηνλ νξηζηηθό 

ηεξκαηηζκό ηεο απαζρόιεζήο καο. Απηό δηόηη: 

1. Από εηήζηεο ζπκβάζεηο, νδεγνύκαζηε (ζηελ θαιύηεξε ηωλ πεξηπηώζεωλ) ζε 8κελεο 

θαζώο δελ ππάξρεη θακία (γξαπηή ζην λόκν πξνθαλώο δελ κπνξεί λα ππάξμεη) ΔΞΑΦΑΛΙΗ πσο 

νη 8κελεο ζέζεηο ζα είλαη γηα εκάο. ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΔΜΑ.  

2. Γελ καο έρεηε δώζεη δηαβεβαηώζεηο πσο έρεηε ζπλελλνεζεί κε ην ΑΔΠ γηα απηέο ηηο 

πξνθεξύμεηο. Μάιινλ ην αληίζεην.  

3. Αθόκα δελ γλσξίδνπκε κε βεβαηόηεηα αλ ζα δηθαηνύκαζηε λα ππνβάιινπκε δηθαηνινγεηηθά, 

θαζώο ζηελ νπζία εκείο ζα βγάινπκε πξνθήξπμε γηα εκάο θαη πσο απηό ζα κεηξήζεη ζε θάπνηα  

ΠΡΟ: 1. Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,  

θ. ωθξάηε Φάκειν 

  Γξαθείν Τπνπξγνύ Fax: 2131513704 

 

2. Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,  

θ. Γηώξγν ηαζάθε 

  Γξαθείν Τπνπξγνύ Fax: 2131513701 

   

ΚΟΙΝ:  Γεληθή Γξακκαηέα ΤΠΔΝ, θα. Υξηζηίλα Μπαξηηάθε 

  Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Fax: 2131513501 
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πηζαλή έλζηαζε. Γελ είλαη ζαθέο δειαδή θαηά πόζν εξγαδόκελνο κε ελεξγή ζύκβαζε ζηνλ ίδην 

εξγνδόηε δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηνλ 8κελν δηαγσληζκό.  

4. Αλ ππνζεηηθά μεπεξαζηνύλ ηα παξαπάλσ, δελ γλσξίδνπκε ΣΟΟ αλ κπνξεί ε εκπεηξία λα 

κπεη ζηα θξηηήξηα πάλσ από ηελ αλεξγία (ε νπνία κνξηνδνηείηαη πςειόηεξα από θάζε άιιν 

πξνζόλ) ΟΟ αλ ην ΑΔΠ ζα ην δερζεί θαη απηό. 

5. Αθόκα θαη αλ όια πάλε θαιά, ζα κπνύκε ζην 2019 κε ζπκβάζεηο 8κελεο, θαη θακηά 

απνιύησο εμαζθάιηζε γηα λέα πξνθήξπμε γηα Ανξίζηνπ, πόζν κάιινλ όηη απηή ζα αθνξά 

απνθιεηζηηθά όιν ην πθηζηάκελν πξνζσπηθό.  

ηελ πεξίπησζε πνπ θάηη από ηα παξαπάλσ δελ γίλεη όπσο πξέπεη θαη ζηνλ ρξόλν πνπ πξέπεη, 

ΒΡΙΚΟΜΑΣΔ ΣΟΝ ΓΡΟΜΟ. 

Δληειώο αηεθκεξίσηε όκσο είλαη αθόκα θαη ε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεώλ καο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ 8κελσλ πξνθεξύμεσλ, θαζώο ζηελ παξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 11, αλαθέξεηαη 

πσο: «Η παξνρή ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο εμαηξεηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξόληνο, δελ εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ 

Π.Γ. 164/2004 (Α’ 134) θαη δελ κεηαβάιιεη ην ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο βάζεη ηεο νπνίαο 

πξνζιήθζεθαλ νη απαζρνινύκελνη ζηηο ζέζεηο απηέο.»  

Καη΄ αξράο ε επίθιεζε ησλ εμαηξεηηθώλ ιόγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ γίλεηαη ζηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 7, όπσο ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη, αιιά ζηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 11. 

Δπηπιένλ, ε αλαθνξά πσο: ε παξνρή ππεξεζηώλ γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, δελ εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ. 164/2004 (Α’ 134), 

από πνύ πξνθύπηεη; Πνηα δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο επηθαιείζηε; Γηόηη αλ απηή ε δήισζε ηνπ λόκνπ 

είλαη αιεζήο ηόηε ζα πξέπεη λα καο εμεγήζεηε γηαηί δελ ηελ επηθαιείζηε γηα ηελ Παξάηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπκβάζεώλ καο, ώζηε λα μεπεξαζηνύλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ ΠΓ 164/2004. Γπζηπρώο, 

ε δηαηύπσζε απηή είλαη έωιε θαη δελ πξόθεηηαη λα γίλεη δεθηή από θαλέλαλ Δπίηξνπν.  

Η κνλαδηθή πεξίπησζε ππαγσγήο καο ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ ΠΓ 164/2004, παξακέλεη ε 

Παξάηαζε ησλ ζπκβάζεώλ καο ζηε βάζε ηεο νινθιεξσκέλεο θαη λνκηθά ηεθκεξησκέλεο 

πξόηαζήο καο ηελ νπνία νπδέπνηε αληηθξνύζαηε λνκηθά παξά κόλνλ πξνθνξηθά θαη 

αόξηζηα. 

 Δίκαζηε πεπεηζκέλνη πσο ε βαζηθή πξνϋπόζεζε πνπ έζεηε ε πξόηαζή καο γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο – ην άλνηγκα δει. ηεο Πξόζθιεζεο ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ – κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε ηελ θαηάζεζε 

ηνπ ρ. Νόκνπ ζηε Βνπιή, ρσξίο λα απαηηείηαη θαλ ε αλακνλή κέρξη ηε ςήθηζή ηνπ. Σν γεγνλόο 

απηό, απηνκάησο ζα έθαλε εθηθηή ηελ πινπνίεζε ηεο πξόηαζήο καο, θάηη πνπ απνηειεί ηόζν ηελ 

απινύζηεξε όζν θαη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ιύζε γηα όινπο καο, θαζώο πξόθεηηαη γηα ηε κόλε 
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ιύζε πνπ δηαζθαιίδεη ηνπο εξγαδόκελνπο αιιά θαη ην ππνπξγείν από κειινληηθά 

πξνβιήκαηα κε Δπηηξόπνπο θαη ην Διεγθηηθό πλέδξην.  

 

Θεσξνύκε πσο ην άλνηγκα ηεο Πξόζθιεζεο ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ έζησ θαη ηελ ύζηαηε 

ζηηγκή, είλαη δήηεκα πνπ απαηηεί πνιηηηθό ρεηξηζκό ζε πςειό επίπεδν, κπνξεί λα επηιπζεί θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε απαηηεί Πνιηηηθή Βνύιεζε.  

Σν παξάδεηγκα ηεο έληαμεο Πξάμεο ηνπ ΦΓ ακαξηάο ζην ΠΔΠ Κξήηεο, ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη νδεγό γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξόηαζήο καο. Οδεγό ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ θαη νη 

ξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνβεί άιια Τπνπξγεία γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ επνπηεύνπλ. Σν 

παξάδεηγκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ “Βνήζεηα ζην πίηη” θαζώο θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 65 

ηνπ Ν. 4369/2016 γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ «Γξαθείσλ Γηθηύσζεο-Πξνώζεζεο ηεο 

Ιζόηεηαο», (ζαο ηα έρνπκε ζηείιεη όια ζην παξειζόλ) απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά κόλν 

παξαδείγκαηα γηα ηελ αλεμήγεηα δπζκελή αληηκεηώπηζε πνπ κόλν εκείο ηπγράλνπκε από ην 

ππνπξγείν καο, όια απηά ηα ρξόληα.  

 

Κύξηνη Τπνπξγνί, 

Οη Αληηδξάζεηο εληείλνληαη θαζεκεξηλά θαη ζα θιηκαθσζνύλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρ. 

Νόκνπ πνπ ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή  θαη δελ ζα πξνβιέπεη ηελ Παξάηαζε ησλ πκβάζεώλ καο 

όπσο ζαο έρνπκε πξνηείλεη θαη δελ ζα πεξηιακβάλεη αλαθνξά γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ 

εξγαζηαθνύ καο θαζεζηώηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην λνκνζρέδην εηζαρζεί ζηε Βνπιή σο έρεη, ε 

πξνθήξπμε ηεο 24ωξεο Παλειιαδηθήο Απεξγίαο ηελ Πέκπηε 23 Ννεκβξίνπ, ζα 

απνηειέζεη ηελ αξρή κόλν ησλ θηλεηνπνηήζεσλ.  

Έζηω θαη ηελ ύζηαηε ζηηγκή, ζεωξνύκε πωο κηα ιύζε είλαη εθηθηή θαη είκαζηε  

δηαηεζεηκέλνη λα ζπδεηήζνπκε ηξόπνπο επίιπζεο, εθόζνλ ην επηζπκείηε.  

 
 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.. 
                   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΚΚΑ 

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
 

ΑΝΣΩΝΗ ΜΠΑΡΝΙΑ 


