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ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ

Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε
αξηζκ.πξση.εηζ. 1637/15-3-2011
εξσηήκαηνο

Δξσηάηαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.:
Δίλαη δπλαηφλ λα κεηαηξαπεί ε ζχκβαζε αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη
ζηελ επηρείξεζε κε πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ηηο Νέεο Θέζεηο
Δξγαζίαο (ΝΘΔ) ΑΜΔΑ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο ζε
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3227/2004, θαη πνηά
δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζεζεί;

Ζ απάληεζή κνπ επί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο έρεη σο εμήο:

Α) Ζ γεληθή απαγφξεπζε ηνπ δηθαίνπ γηα ηελ κεηαηξνπή, ζηνλ δεκφζην
ηνκέα, δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ

χκθσλα κε ην άξζξ. 21 ηνπ Ν. 2190/1994: «1. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο
θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ
επηηξέπεηαη λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή
άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε
δηαδηθαζία ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ.
2. Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 1 δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθά ρξφλν δψδεθα
(12) κελψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα
αληηκεηψπηζε, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ,
ιφγσ απνπζίαο πξνζσπηθνχ ή θέλσζεο ζέζεσλ, ε δηάξθεηα ηεο
απαζρφιεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο γηα ην
ίδην άηνκν. Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο θαηά ην απηφ
εκεξνινγηαθφ έηνο ή κεηαηξνπή ζε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη
άθπξεο».
ηε ζπλέρεηα, ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νξίδεηαη φηη ηα
αξκφδηα φξγαλα ππνρξενχληαη λα παχζνπλ λα θαηαβάινπλ ηηο
απνδνρέο ζην πξνζσπηθφ πνπ ζπκπιήξσζε ηελ άλσ νξηδφκελε
δηάξθεηα απαζρφιεζεο άιισο θαηαινγίδνληαη ζηα ίδηα νη απνδνρέο
πνπ θαηαβιήζεθαλ θαη ηέινο φηη νη πξντζηάκελνη ή άιια αξκφδηα
φξγαλα

πνπ

ελεξγνχλ

θαηά

παξάβαζε

ησλ

πξνεγνχκελσλ

παξαγξάθσλ δηψθνληαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαη' άξζξν 259
Π.Κ.
χκθσλα δε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ίδηνπ λ. 2190/1994, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2527/1997, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ απηνχ ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο
απηφο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982
θαη έρεη κεηαγελεζηέξσο ηξνπνπνηεζεί, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη Γ.Δ.Τ.Α. σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
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δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο
ζθνπνχο.

Δμάιινπ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 θαη 3 ηνπ πληάγκαηνο, νη
νπνίεο επηβάιινπλ ηε λνκνζεηηθή πξφβιεςε νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη
ησλ άιισλ λ.π.δ.δ., νξίδνπλ ηα εμήο: «2. Καλέλαο δελ κπνξεί λα
δηνξηζηεί ππάιιεινο ζε νξγαληθή ζέζε πνπ δελ είλαη λνκνζεηεκέλε.
Δμαηξέζεηο κπνξεί λα πξνβιέπνληαη απφ εηδηθφ λφκν, γηα λα θαιπθζνχλ
απξφβιεπηεο

θαη

επείγνπζεο

αλάγθεο

κε

πξνζσπηθφ

πνπ

πξνζιακβάλεηαη γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε ζρέζε ηδησηηθνχ
δηθαίνπ.
3. Οξγαληθέο ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ θαζψο θαη ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ

κπνξνχλ

λα

πιεξνχληαη

κε

πξνζσπηθφ

πνπ

πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Νφκνο νξίδεη ηνπο φξνπο
γηα ηελ πξφζιεςε, θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξεο εγγπήζεηο ηηο νπνίεο έρεη ην
πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη».

Με ηελ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 2001 (ΦΔΚ Α 85/18-42001) θαη κε ζθνπφ ηε κέγηζηε δπλαηή δηαζθάιηζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ
αξρψλ ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο θαηά ηηο πξνζιήςεηο ζην Γεκφζην θαη ζηνλ επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα, πξνζηέζεθε ζην άξζξν 103 ηνπ πληάγκαηνο παξ. 7,
πνπ πξνβιέπεη φηη ε πξφζιεςε ππαιιήισλ ζην Γεκφζην θαη ζηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, γίλεηαη
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είηε κε δηαγσληζκφ είηε κε επηινγή ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θαη
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο Αξρήο.
Δπίζεο ζην ίδην άξζξν 103  πξνζηέζεθε παξ. 8, πνπ πξνβιέπεη φηη:
«Νφκνο νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζρέζεσλ
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην
ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, γηα ηελ θάιπςε είηε
νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην πξψην εδάθην
ηεο παξ. 3, είηε πξφζθαηξσλ είηε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ
αλαγθψλ θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2. Νφκνο νξίδεη επίζεο ηα
θαζήθνληα πνπ κπνξεί λα αζθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ. Απαγνξεχεηαη ε απφ ην λφκν κνληκνπνίεζε πξνζσπηθνχ πνπ
ππάγεηαη ζην πξψην εδάθην ή ε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεψλ ηνπ ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ. Οη απαγνξεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ
θαη σο πξνο ηνπο απαζρνινπκέλνπο κε ζχκβαζε έξγνπ».

Έηζη, κε ηελ αλαζεψξεζε απηή ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο, ε Ε'
Αλαζεσξεηηθή Βνπιή επέβαιε ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε θαη ζηε Γηνίθεζε
απζηεξνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο
πξψηνο δηαηχπσζε ν θνηλφο λνκνζέηεο κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ηνπ λ.
2190/1994 θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ ήδε ζπληαγκαηηθνχ επηπέδνπ,
ππάγεηαη, ελφςεη ηεο αδηάζηηθηεο δηαηχπσζεο ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ
άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο, ηφζν ην πξνζσπηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ην
Γεκφζην, ηνπο ΟΣΑ θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα κε ππαιιειηθή ζρέζε δεκφζηνπ δηθαίνπ, φζν θαη ην
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πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, γηα ηελ πιήξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 3 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο.

Με ην Π.Γ. 164/2004 (ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ άξρηζε απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 19-7-2004), ε ειιεληθή
λνκνζεζία ελζσκάησζε ηελ Οδεγία 1999/70/ΔΚ, ε νπνία θαη απηή δελ
επηβάιιεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, έζησ θαη αλ απηέο θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, σο
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Μάιηζηα, ζην άξζξ. 11 ηνπ αλσηέξνπ Π.Γ. 164/2004 πξνβιέθζεθε κηα
δηαδηθαζία

ηαθηνπνίεζεο

εθθξεκψλ

εξγαζηαθψλ

ζρέζεσλ

ηνπ

Γεκνζίνπ θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε
εξγαδφκελνπο πνπ ζπλέρηζαλ, αθφκε θαη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
πληάγκαηνο κε ην απφ 6.4.2001 Φήθηζκα ηεο Ε΄ Αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο, λα απαζρνινχληαη κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο ή -ζρέζεηο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηεινχληεο ελ αγλνία ησλ δηθαησκάησλ πνπ
ζα εδχλαλην λα αληιήζνπλ απφ ηελ Οδεγία 1999/70/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ελ φςεη ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ ελ ιφγσ Οδεγία (.η.Δ. 1253/2006). Οη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 164/2004 θξίζεθαλ φισο εηδηθψο ζπληαγκαηηθά
αλεθηέο (ελ φςεη θαη ηεο πξνζζήθεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ζην άξζξν 118
ηνπ πληάγκαηνο), έρνληαο ηνλ ραξαθηήξα κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ
«ηαθηνπνίεζεο».
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Με άιια ιφγηα, θαη’ αξρήλ απαγνξεχεηαη, κε δηαηάμεηο ζπληαγκαηηθήο
πεξησπήο, ε κεηαηξνπή δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, ή δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ έξγνπ, ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξφλνπ εξγαδνκέλσλ ζε Γ.Δ.Τ.Α.

Β) Ζ εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο,
σο ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεηαμχ ΑΜΔΑ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ, ε
νπνία ζπλήθζε αξρηθψο ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ΝΘΔ, ην νπνίν
έρεη νινθιεξσζεί

Σν άξζξν 21 παξ. 6  νξίδεη, ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 6, αληηζηνίρσο,
φηη: «3. Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηνο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη
ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ… 6. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ
δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία,
ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο.»

Ζ ζεκαληηθφηεξε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζεζπίζηεθε ζε εθαξκνγή ησλ
αλσηέξσ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη ν Ν. 2643/1998 «Μέξηκλα γηα
ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σν άξζξν 1 ηνπ Ν 2643/1998 (Πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα) νξίδεη ηα
αθφινπζα: «1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ππάγνληαη νη αθφινπζεο
θαηεγνξίεο πξνζψπσλ :
β. Σα άηνκα, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εμαηηίαο
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νπνηαζδήπνηε ρξφληαο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή
βιάβεο (άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), εθφζνλ είλαη γξακκέλα ζηα κεηξψα
αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.).
Σν άξζξν 2 (Πξνζηαζία ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα) νξίδεη ζηελ παξ. 1: «1. B) Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 8, κε ηελ εμαίξεζε φζσλ
εκθαλίδνπλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο αξλεηηθφ απνηέιεζκα (δεκία)
ζηηο δχν ακέζσο πξνεγνχκελεο απφ ην έηνο πξνθήξπμεο ρξήζεηο,
ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), ην νπνίν
θαηαλέκεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ
1 κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο…
ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ λφκνπ: «8. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζηνπο
αθφινπζνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα:
γ) ηα λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία είηε αλήθνπλ ζηα λνκηθά πξφζσπα
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο α` θαη β` ή ζηα
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θάζε βαζκίδαο ή ζηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. ή ζηηο ηνπηθέο ελψζεηο
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ είηε επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο,
ηαθηηθψο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ηα νηθεία θαηαζηαηηθά είηε έρνπλ
κεηνρηθφ θεθάιαην, ην 51% ηνπιάρηζηνλ ηνπ νπνίνπ θαηέρνπλ νη
παξαπάλσ θνξείο.»
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Μάιηζηα, νη ζρέζεηο εξγαζίαο ΑΜΔΑ πνπ ζπλάπηνληαη ππφ ην
πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο ηνπ Ν. 2643/1998, ιχνληαη γηα πεξηνξηζηηθά
αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ζην άξζξ. 11 (Λχζε ζρέζεο εξγαζίαο):
1. Ζ ζρέζε εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηνπο πνιεκηζηέο
κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
1, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ πξνζιεθζεί ππνρξεσηηθά ή φρη, ιχεηαη :
α) Απηνδηθαίσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην φξην ειηθίαο, πνπ νξίδεηαη
απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ή ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ή ηνλ
νξγαληζκφ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, πνπ έρεη ηζρχ λφκνπ,
εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πιήξε ζπληαμηνδφηεζε,
ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο. Όζνη δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο
δηαηεξνχληαη ζηελ επηρείξεζε έσο φηνπ ηηο απνθηήζνπλ θαη πάλησο φρη
πέξα απφ ην εμεθνζηφ έβδνκν (67ν)έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
β) Με θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ρσξίο απνδεκίσζε, εθφζνλ ν
πξνζηαηεπφκελνο έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 59, 60, 61 θαη 62 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
γ) Με θαηαγγειία, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9
γηα ηνπο εμήο ιφγνπο :
αα) Γηα παξαβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν
νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ ηεο ππεξεζίαο ή επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο,
γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη σο πνηλή ε απφιπζε.
ββ) Γηα απνδεδεηγκέλε

αλεπάξθεηα ή γηα αθαηαιιειφηεηα ζηελ

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, πνπ δελ νθείιεηαη πάλησο ζηα ηξαχκαηα ή ζηελ
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αλαπεξία ή γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα αληηθνηλσληθή γεληθψο
δηαγσγή.
δ) Με θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο αλ έρεη εθδνζεί, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2, απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ
δηεπζπληή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
ε) Με θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα πιήξε ζχληαμε γήξαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θάζε θνξά δηαηάμεηο.»

Δμ άιινπ, ν Ν 3227/2004 (Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Ν. 2643/1998), ζην
άξζξν 11 νξίδεη: «Σα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ απαζρνινχληαη θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο
ή θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 2643/1998, θαη’
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Νέσλ
Θέζεσλ Δξγαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, ηα νπνία ν εξγνδφηεο ηνπο
επηζπκεί λα απαζρνιεί θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζεσξείηαη, σο πξνο φιεο ηηο ζπλέπεηεο, φηη ηνπνζεηήζεθαλ δπλάκεη ηνπ
λφκνπ 2643/1998».

Σέινο, ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ πνπ εμαηξνχληαη ησλ ξπζκίζεσλ
ηνπ Ν 2190/1994, πξνζηέζεθε, κε ην άξζξ. 1 ηνπ Ν. 3812/2009, ε
πεξίπησζε ηε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν 2190/1994: «Σν πξνζσπηθφ
πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε εθηέιεζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο
αλέξγσλ ΑΜΔΑ, πνπ πξνθεξχζζεηαη θαη επηδνηείηαη απφ ηνλ
Ο.Α.Δ.Γ.». Ζ εμαίξεζε απηή αθνξά ΑΜΔΑ πνπ πξνζιήθζεθαλ κεηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3812/2009, δειαδή ηηο 28.12.2009.
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Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη ε πξφζιεςε
ΑΜΔΑ απφ Γ.Δ.Τ.Α. ζην πιαίζην επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ΝΘΔ
ηνπ ΟΑΔΓ κπνξεί λα ππαρζεί ζην πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο ηνπ Ν.
2643/1998, (αξθεί ε ζρέζε εξγαζίαο λα πθίζηαην θαηά ηελ δεκνζίεπζε
ηνπ Ν. 3227/2004 ή κεηαγελεζηέξσο, θαη κε ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο
πνπ ζέηεη ην άξζξν απηφ).

Δπνκέλσο, ε εξγαζηαθή ζρέζε ΑΜΔΑ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ
Γ.Δ.Τ.Α. κε πξφγξακκα Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. γηα
ΑΜΔΑ, θαη ηα νπνία ε Γ.Δ.Τ.Α. επηζπκεί λα απαζρνιεί θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο,

ππάγεηαη

ζην

πξνζηαηεπηηθφ

θαζεζηψο ηνπ λφκνπ 2643/1998, εθφζνλ ε ζρέζε εξγαζίαο πθίζηαην
θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν 3227/2004 ή κεηαγελεζηέξσο.
Σνχην ζεκαίλεη αθελφο φηη, εθφζνλ ε Γηνίθεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
απνδεδεηγκέλα επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε
εξγαζηαθή ζρέζε ΑΜΔΑ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνπ

ΟΑΔΓ

δελ

εκπίπηεη

ζε

θαλέλα

απφ

ηνπο

πεξηνξηζηηθά

αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ ζπλάπηεηαη
ππφ ην πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο ηνπ Ν. 2643/1998.
Αθεηέξνπ, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί εάλ ε ζπλέρηζε ηεο εξγαζηαθήο
ζρέζεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ
πξνζθξνχεη

ζηελ

ζπληαγκαηηθήο

πεξησπήο

απαγφξεπζε

ηεο

κνληκνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε
ην άξζξ. 103 .
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Ήδε, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο κε ηελ ππ’ αξ. 413/2010
γλσκνδφηεζή ηνπ, αιιά θαη πξσηφδηθε απφθαζε ησλ πνιηηηθψλ
δηθαζηεξίσλ, πνπ καο έρεη γίλεη γλσζηή, αθνινπζνχλ απηή ηελ
ζπζηαιηηθή – δηνξζσηηθή εξκελεία ηνπ άξζξ. 103 παξ. 8 ζε ζπλδπαζκφ
κε ην άξζξ. 21 παξ. 3 θαη 6 , κε ηελ ζθέςε φηη α) νη πξναλαθεξζείζεο
ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 103 θαη 21 πληάγκαηνο είλαη
ηζφθπξεο θαη β) κεηαμχ ησλ δχν ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πθίζηαηαη
ζρέζε εηδηθφηεηαο, θαζ' φζνλ επηδηψθνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο.

Δπνκέλσο, κε ηελ ππαγσγή ηεο πξφζιεςεο θαη ζρέζεο εξγαζίαο
ΑΜΔΑ ζην πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο ηνπ Ν. 2643/1998, ν νπνίνο
απνηειεί εθηειεζηηθφ λφκν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 21 παξ. 3 θαη 6 ,
εκπνδίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο απαγφξεπζεο ηνπ άξζξ. 103 παξ. 8  γηα
ηελ

κνληκνπνίεζε

απαζρνινχληαη

κε

πξνζσπηθνχ,

φζνλ

πξνγξάκκαηα

ΝΘΔ

αθνξά
ηνπ

ΑΜΔΑ

ΟΑΔΓ,

απφ

πνπ
ηεο

δεκνζίεπζεο ηνπ Ν. 3227/2004.

Γεδνκέλνπ ηνπ λενπαγνχο ραξαθηήξα ηεο ζπληαγκαηηθήο εξκελείαο
ηνπ άξζξ. 103  απφ θαηψηεξν δηθαζηήξην θαη ελ αλακνλή ηπρφλ
απφθαζεο αλψηεξνπ δηθαζηεξίνπ, ε αζθαιέζηεξε νδφο γηα ηελ
ζπλέρηζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ΑΜΔΑ κε ηελ Γ.Δ.Τ.Α. είλαη ε εμήο:

Οη εξγαδφκελνη ΑΜΔΑ ζα πξέπεη λα επηδηψμνπλ δηθαζηηθά ηελ
αλαγλψξηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο κε ηελ Γ.Δ.Τ.Α.
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θχδξαο, κε βάζε ηελ ππαγσγή ηνπο ζην πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ηνπ
Ν. 2643/1998, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 11 ηνπ Ν. 3227/2004.
Ζ αγσγή ζα πξέπεη λα αζθεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνπ ΟΑΔΓ θαη λα δεηά, αθελφο ηελ κε πξνζσξηλή δηαηαγή παξακνλή
ησλ ΑΜΔΑ ζηελ Γ.Δ.Τ.Α., θαη αθ’ εηέξνπ, ηελ αλαγλψξηζε ηεο
ζπλέρηζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξ. 11 Ν.
3227/2004.

Αζήλα, 30.6.2011
Ο γλσκνδνηψλ δηθεγφξνο,
Πάλνο Επγνχξεο
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