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ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Με ην ππ’αξίζκ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. : 2525/26-8-2019 έγγξαθν
ηέζεθο από ηε Γ.Δ.Υ.Α. πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α ην θάησζη εξώηεκα πξνο
γλσκνδόηεζε:
«Εάλ οη εργαδόκελοη ποσ προζειήθζεζαλ ζηε Δ.Ε.Υ.Α. κέζω
ηρηεηούς προγράκκαηος κερηθής απαζτόιεζες ηοσ Ο.Α.Ε.Δ. γηα
Α.Μ.Ε.Α. (3+1) από 22/07/2011 έως 21/07/2015 (ΑΔΑ 4Α3ΞΟΕ3Υ-4) ,
θαη ηωλ οποίωλ οη ζσκβάζεης ηδηωηηθού δηθαίοσ ορηζκέλοσ τρόλοσ
(Ι.Δ.Ο.Χ.) κεηεηράπεζαλ ζε ηδηωηηθού δηθαίοσ αορίζηοσ τρόλοσ
(Ι.Δ.Α.Χ.) βάζεη ηοσ άρζρ. 56 λ. 4186/2013 θαη ηης σπ’αρίζκ. 15/2015
θαη 30/2015 αποθάζεης ηοσ Δ.Σ. ηες Δ.Ε.Υ.Α., ηοποζεηούληαη ζε
ζέζεης

ποσ

προβιέποληαη

από

ηολ

οηθείο

Ο.Ε.Υ

ή

ζε

προζωποπαγείς ζέζεης;»

Σην αλσηέξσ ηεζέλ εξώηεκα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ
ε θάησζη απάληεζε:

***
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Τν άξζξ. 11 παξ. 1 λ. 3227/2004 πξνέβιεπε όηη:
«....Τα `Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ απαζρνινύληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξόληνο θαη εθεμήο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο ή θνξείο ηεο
παξ. 8 ηνπ άρζροσ 2 ηνπ Ν. 2643/1998, θαη` εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο

επηρνξήγεζεο

από

ηνλ

Ο.Α.Ε.Δ.

Νέσλ

Θέζεσλ

Εξγαζίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο, ηα νπνία ν εξγνδόηεο ηνπο επηζπκεί λα
ζπλερίζεη λα απαζρνιεί θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζεσξείηαη, σο πξνο όιεο ηηο ζπλέπεηεο, όηη ηνπνζεηήζεθαλ δπλάκεη ηνπ
Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α).

Καη’ άξζξ. 56 λ. 4186/2013 (Α’ 193) «Δηεύξπλζε πξνζηαζίαο ησλ
ΑΜΕΑ» νξίδεηαη όηη:
«Μεηά ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άρζροσ 11 λ. 3227/2004 (Α` 31)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Τα Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί κέζα ζην ηειεπηαίν
έηνο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο
ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άρζροσ 2 ηνπ λ. 2643/1998 (Α` 220) κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή δπλάκεη απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ ή κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο, ζεσξείηαη σο πξνο όιεο ηηο
ζπλέπεηεο, όηη ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία
ηνπο δπλάκεη ηνπ λ. 2643/1998, εθόζνλ ν εξγνδόηεο δειώλεη όηη
επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα ηνπο απαζρνιεί.»
Σηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3227/2004 αλαθέξεηαη,
όηη νη πξνζιήςεηο αηόκσλ κε αλαπεξίεο "ζα κπνξνύλ λα ζεσξνύληαη
πξνζιήςεηο ηνπ λ. 2643/1998 γηα όιεο ηηο ζπλέπεηεο" θαη όηη "κε ηνλ
ηξόπν απηό δίδεηαη κηα νπζηαζηηθή θαηεύζπλζε γηα δηαηήξεζε ηωλ
ζέζεωλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα επηδνηνύκελα
πξνγξάκκαηα θαη δηεπθνιύλνληαη νη εξγνδόηεο ώζηε λα θξαηνύλ ζηελ
2

επηρείξεζή ηνπο άηνκα πνπ δηθαηνύληαη πξνζηαζίαο θαη γλσξίδνπλ όηη
κπνξνύλ λα είλαη παξαγσγηθά ζηελ επηρείξεζή ηνπο".
Πεξαηηέξσ κε ην άξζξν

56 ηνπ Ν. 4186/2013 γηα ηελ Γηεύξπλζε

πξνζηαζίαο ησλ ΑΜΔΑ, κεηά ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.
3227/2004 (Α` 31) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Τα Άηνκα κε
Αλαπεξίεο πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο ή θνξείο
ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2643/1998 (Α` 220) κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε εξγαζίαο ή δπλάκεη απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ή κε
πξνζσξηλέο δηαηαγέο, ζεσξείηαη σο πξνο όιεο ηηο ζπλέπεηεο, όηη
ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη
ηνπ λ. 2643/1998, εθόζνλ ν εξγνδόηεο δειώλεη όηη επηζπκεί λα
ζπλερίζεη λα ηνπο απαζρνιεί.»
Από όια ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο, όηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ λ. 3227/2004, πεξί δπλαηόηεηαο απαζρόιεζεο ησλ αηόκσλ κε
αλαπεξία θαη κεηά ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ, εμαζθαιίδεη πεξαηηέξσ
ηελ πξναλαθεξζείζα πξνζηαζία θαη δηακνξθώλεη κηα θαηεύζπλζε ηνπ
λνκνζέηε, γηα νηνλεί απηόκαηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ ζε ανξίζηνπ, εθόζνλ ν εξγνδόηεο εθθξάζεη ξεηή βνύιεζε, γηα
ηε

ζπλέρηζε

ησλ

ζπκβάζεσλ

απηώλ,

δειαδή

δηεπξύλεηαη

ην

εθαξκνζηηθό πεδίν ηνπ λ. 2643/1998 θαη επεθηείλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ
λόκνπ απηνύ θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο ησλ αηόκσλ κε
αλαπεξία, κεηά ηελ θαηά ηα άλσ πξόζιεςή ηνπο, γηα νξηζκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα. (ΔθΘεζζαι 2898/2017)
Από ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ άξζξ. 11 λ. 3227/2004, ην πεδίν ηνπ
νπνίνπ δηεύξπλε ν λ. 4186/2013, πξνθύπηεη ζαθώο όηη νη εξγαδόκελνη
Α.Μ.Δ.Α. πνπ ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθώο κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Η.Γ.Ο.Φ.) θαη βάζεη ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηηθνύ
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πιαηζίνπ νη ζπκβάζεηο ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξόλνπ (Η.Γ.Α.Φ.) δηαηεξνύλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ από ην εθάζηνηε επηδνηνύκελν πξόγξακκα.

Οη κόληκεο ζέζεηο δηαθξίλνληαη ζε πάγηεο θαη πξνζωπνπαγείο. Οη
πξνζωπνπαγείο ζπζηήλνληαη πάληα

κε

ην

δηνξηζκό

θάπνηνπ

πξνζώπνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θελέο πάγηεο ζέζεηο ή
όηαλ ην πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη θαηαξγνύληαη κε ηελ θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξόπν (πρ παξαίηεζε, ζπληαμηνδόηεζε) απνρώξεζε ηνπ
δηνξηζζέληα

από

ηε

ζέζε.

Ολνκάδνληαη

πξνζσπνπαγείο,

γηαηί

ζπλαξηώληαη άκεζα κε ην πξόζσπν πνπ ηηο θαηαιακβάλεη θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ λννύληαη θελέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο.
Δλ πξνθεηκέλσ, ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ αξηζκ. 20537/752/19-10-2010
(Οηθνλνκηθώλ- Δξγαζίαο- Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) κε ζέκα «Καηάξηηζε
Εηδηθνύ Τξηεηνύο Πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο εξγνδνηώλ κε επηρνξήγεζε
πνπ αληηζηνηρεί ζην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, γηα
ηελ πξόζιεςε 2.300 αλέξγσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α),
Απεμαξηεκέλσλ

από

εμαξηεζηνγόλεο

νπζίεο,

Απνθπιαθηζκέλσλ,

Νεαξώλ Παξαβαηηθώλ Αηόκσλ ή Νεαξώλ Αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
θνηλσληθό θίλδπλν θαη Πξνγξάκκαηνο Επηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ
Εξγνλνκηθήο Δηεπζέηεζεο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο
(A.κε.Α).»

(ΦΔΚ

Β’

1663/2010)

πξνβιέθζεθε

Δηδηθό

ηξηεηέο

Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηώλ κε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί
ζην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, γηα ηελ πξόζιεςε
2.300 αλέξγσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ από
εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, Νεαξώλ Παξαβαηηθώλ
Αηόκσλ ή Νεαξώλ Αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθό θίλδπλν.
Σύκθσλα κε ην άξζξ. 1 ηεο Κ.Υ.Α. «Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηνύ

είλαη

ε

δεκηνπξγία

λέωλ
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ζέζεωλ

εξγαζίαο

κε

ηελ

επηρνξήγεζε κέξνπο ηνπ κηζζνινγηθνύ θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο,
πνπ αληηζηνηρεί ζην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ σο βάζε
ππνινγηζκνύ ιακβάλνληαη νη απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνύλ κέρξη ηνπ
ύςνπο ηνπ θαηώηαηνπ βαζηθνύ κηζζνύ, όπσο νξίδεηαη θάζε θνξά από
ηελ ΔΓΣΣΔ, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, σο θίλεηξν γηα ηελ πξόζιεςε
2.300 άλεξγσλ, αηόκσλ εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ εθ ησλ νπνίσλ
νη 2.200 κε πιήξε απαζρόιεζε θαη νη 100 κε κεξηθή... Σηόρνο είλαη ε
ελίζρπζε ηεο θαζαξήο αύμεζεο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο
απαζρόιεζεο, πξόζζεηεο εθείλσλ πνπ ηπρόλ δεκηνπξγνύληαη ζην
πιαίζην

επελδπηηθνύ

ζρεδίνπ

εληαγκέλνπ

ζε

άιιν

θαζεζηώο

εληζρύζεσλ.».
Από ηα αλωηέξω δηαιακβαλόκελα ζπλάγεηαη όηη ηα πξόζωπα πνπ
απαζρνινύληαη κε βάζε ηεο ωο άλω Κ.Υ.Α., ππαγόκελα ζην Δηδηθό
ηξηεηέο Πξόγξακκα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., πξνζιακβάλνληαη ζε λέεο
ζπληζηώκελεο -πξνζωπνπαγείο ζέζεηο εξγαζίαο θαη όρη ζε ήδε
πθηζηάκελεο – πάγηεο ζέζεηο.
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ ππ’αξίζκ. 31/2011 απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.

απεθαζίζζε ε

«ππνβνιή

αηηήµαηνο ζηνλ ΟΑΕ∆ ζρεηηθά µε ην εηδηθό ηξηεηέο Πξόγξαµµα ελίζρπζεο
εξγνδνηώλ µε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, γηα ηελ πξόζιεςε δύν (2) αλέξγσλ ΑΜΕΑ µε
µεξηθή απαζρόιεζε αλαινγηθά µε ηηο αλάγθεο ηεο ∆.Ε.Υ.Α.».
Σηε ∆.Δ.Υ.Α. απαζρνινύληαη από ηελ 22/7/2011 έσο θαη ηελ 21/7/2015
δύν

άηνµα

µε

ζπµβάζεηο

ΣΟΦ

µεξηθήο

απαζρόιεζεο,

µέζσ

επηδνηνύµελνπ πξνγξάµµαηνο ηνπ ΟΑΔ∆ γηα ΑΜΔΑ 3+1 έηε θαη
ζπγθεθξηµέλα ν ….. µε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ Φύιαθα Απνζήθεο (ΥΔ) θαη
ν …. µε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ Βνεζνύ Απνζεθάξηνπ (∆Δ).
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Γ.Δ.Υ.Α. έθξηλε κε ηελ ππ’αξίζκ. 34/2015
απόθαζε όηη, ζύµθσλα µε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, δύλαηαη λα
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ζπλερίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο µε ζύµβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ, µεηά ηελ
ζύµθσλε γλώµε ηνπ ∆Σ ηεο ∆.Δ.Υ.Α. θαη ζε ζπλέρεηα ησλ αηηήζεσλ πνπ
νη παξαπάλσ εξγαδόµελνη έρνπλ ππνβάιεη. Ο ….. µε ηελ ππ’αξηζµ.
350/26-5-2015 αίηεζε ηνπ, αηηήζεθε ηε µεηαηξνπή ηεο ζύµβαζεο ηνπ ζε
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζύµθσλα µε ην άξζξν 56 ηνπ
Ν.4186/2013.
Ο …… µε ηελ ππ’αξηζµ. 461/24-6-2015 αίηεζε ηνπ, αηηήζεθε ηε
µεηαηξνπή ηεο ζύµβαζεο ηνπ ζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ
ζύµθσλα µε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.4186/2013.
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Γ.Δ.Υ.Α. απεθάζηζε κε ηηο ππ’αξίζκ.
15/2015 θαη 34/2015 απνθάζεηο ηνπ ηελ α) έγθξηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο
απαζρόιεζεο, µεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάµµαηνο Ο.Α.Δ.∆., θαη
ηελ µεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο από µεξηθήο απαζρόιεζεο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ (Η.∆.Ο.Φ.) ζε µεξηθήο απαζρόιεζεο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (Η.∆.Α.Φ.), ηνπ εξγαδόκελνπ …. ηνπ
…. θαη ηεο ….. ζηελ ζέζε ηνπ Φύιαθα Απνζήθεο (ΥΔ). Ζ µεξηθή
απαζρόιεζε λα είλαη ηεηξάσξε.
β) ηελ έγθξηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο απαζρόιεζεο, µεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ πξνγξάµµαηνο Ο.Α.Δ.∆., θαη ηελ µεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο
από µεξηθήο απαζρόιεζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ
(Η.∆.Ο.Φ.) ζε µεξηθήο απαζρόιεζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ
(Η.∆.Α.Φ.), ηνπ εξγαδόµελνπ ….. ηνπ ….. θαη ηεο ….. ζηελ ζέζε Βνεζνύ
Απνζεθάξηνπ (∆Δ) . Ζ µεξηθή απαζρόιεζε λα είλαη ηεηξάσξε.

Σπκπεξαζκαηηθά:
Σύκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 11 λ. 3227/2004 (ζην
νπνίν έγηλε ε πξνζζήθε-δηεύξπλζε ηνπ άξζξ. 56 λ. 4186/2013) ν
λνκνζέηεο, θαζνξίδνληαο ην ζθνπό ηεο δηάηαμεο απηήο, όξηζε όηη
«δίδεηαη κηα νπζηαζηηθή θαηεύζπλζε γηα δηαηήξεζε ηωλ ζέζεωλ
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εξγαζίαο

πνπ

δεκηνπξγνύληαη

από

ηα

επηδνηνύκελα

πξνγξάκκαηα.». Ωο εθ ηνύηνπ ζπλάγεηαη όηη νη εξγαδόκελνη πνπ
απαζρνινύληαλ αξρηθώο κε ζπκβάζεηο Η.Γ.Ο.Φ., θαη νη ζπκβάζεηο απηέο
κεηεηξάπεζαλ λνκίκσο ζε Η.Γ.Α.Φ.,

κε βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο

δηαηεξνύλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ην
εθάζηνηε

επηδνηνύκελν

πξόγξακκα

(ελ

πξνθεηκέλωλ

ηνπ

Ο.Α.Δ.Γ.). Οη ζέζεηο απηέο πνπ αξρηθώο ήηαλ «πξνζωπνπαγείο» δηόηη
αθελόο ζπλαξηώληαη άκεζα κε ην πξόζσπν πνπ ηηο θαηαιακβάλεη θαη
αθεηέξνπ δηόηη πξνβιέπνληαη από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ (ελ πξνθεηκέλσ
ΚΥΑ αξηζκ. 20537/752/19-10-2010), ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνύλ ηνλ
αξρηθώο πξνζωπνπαγή ηνπο ραξαθηήξα θαη κεηά ηελ κεηαηξνπή
ηνπο ζε ζπκβάζεηο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ.

Αζήλα, 28/08/2019
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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