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ΘΕΜΑ: Τφίςταται δυνατότητα μετατροπήσ ςφμβαςησ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου υπαλλήλου ΑμΕΑ τησ Δημοτικήσ Επιχείρηςησ
Υδρευςησ Αποχζτευςησ ςε αορίςτου χρόνου;

Ιςτορικό
τισ 17.10.2013 υπεβλικθ αίτθςθ υπαλλιλου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με αίτθμα τθν
εξακολοφκθςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ με ςφμβαςθ αορίςτου
χρόνου ςτθν ανωτζρω δθμόςια επιχείρθςθ. Θ υπάλλθλοσ προςελιφκθ
ςτθν άνω δθμοτικι επιχείρθςθ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου
χρόνου δυνάμει προγράμματοσ επιχοριγθςθσ του Οργανιςμοφ
Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τθν απαςχόλθςθ ατόμων με
ειδικζσ ανάγκεσ. Σο πρόγραμμα προζβλεπε απαςχόλθςθ τριετοφσ
διάρκειασ με επιχοριγθςθ και υποχρζωςθ του εργοδότθ να
απαςχολιςει τον ωφελοφμενο άλλουσ 12 μινεσ χωρίσ επιχοριγθςθ. Θ
αιτοφςα υπζγραψε με τθ Δ.Ε.Τ.Α. ςφμβαςθ εργαςίασ διαρκείασ 48
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μθνϊν, οι οποίοι ςυμπλθρϊκθκαν τθν 13θ Οκτωβρίου 2013. ιμερα
ςυνεχίηει να παρζχει τισ εργαςίεσ τθσ ςτθν άνω δθμοτικι επιχείρθςθ
δυνάμει χορθγθκείςθσ ςε αυτιν προςωρινισ διαταγισ. Με το αίτθμά
τθσ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο Δ.Ε.Τ.Α. ηθτά τθν υπαγωγι τθσ ςτισ
διατάξεισ του αρ. 11 Ν. 3227/2004 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
τθν εξακολοφκθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ ςτο πλαίςιο
μετατροπισ, τθσ ιδθ λιξαςασ ςφμβαςθσ εργαςίασ τθσ οριςμζνου
χρόνου ςε ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου . Κατόπιν υποβολισ του
ανωτζρω αιτιματοσ τθσ υπαλλιλου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ
ανωτζρω επιχείρθςθσ δια τθσ υπ’ αρικμ. 448/2013 απόφαςισ του
ζκρινε αναγκαία τθν γνωμοδότθςθ νομικοφ επί του κρίςιμου ηθτιματοσ.
Ζτςι μου απεςτάλθ το ςχετικό ερϊτθμα.
Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ επάγομαι τα κάτωκι:

υνταγματικό πλαίςιο
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του αρ. 21 του υντάγματοσ:
«Τα άτομα με αναπθρίεσ ζχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μζτρων που
εξαςφαλίηουν τθν αυτονομία, τθν επαγγελματικι ζνταξθ και τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι ηωι τθσ
χϊρασ.»
τθν διάταξθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 103 του υντάγματοσ ορίηεται ότι :
« Η πρόςλθψθ υπαλλιλων ςτο Δθμόςιο και ςτον ευρφτερο δθμόςιο
τομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται κάκε φορά, πλθν των περιπτϊςεων τθσ
παρ. 5, γίνεται είτε με διαγωνιςμό είτε με επιλογι ςφμφωνα με
προκακοριςμζνα και αντικειμενικά κριτιρια και υπάγεται ςτον ζλεγχο
ανεξάρτθτθσ αρχισ όπωσ νόμοσ ορίηει. Νόμοσ μπορεί να προβλζπει
ειδικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ προςωπικοφ για κζςεισ το αντικείμενο των
2

οποίων περιβάλλεται από ειδικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ προςωπικοφ για
κζςεισ το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικζσ
ςυνταγματικζσ εγγυιςεισ ι προςιδιάηει ςε ςχζςθ εντολισ. 8. Νόμοσ
ορίηει τουσ όρουσ και τθ χρονικι διάρκεια των ςχζςεων εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου ςτο Δθμόςιο και ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα όπωσ
αυτόσ κακορίηεται κάκε φορά για τθν κάλυψθ είτε οργανικϊν κζςεων
και πζραν των προβλεπομζνων ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 3
είτε πρόςκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουςϊν αναγκϊν κατά το
δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2. Απαγορεφεται θ από το νόμο
μονιμοποίθςθ προςωπικοφ που υπάγεται ςτο πρώτο εδάφιο ι θ
μετατροπι των ςυμβάςεών του ςε αορίςτου χρόνου. Οι απαγορεφςεισ
τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφουν και ωσ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ
με ςφμβαςθ ζργου.»

Νομοθετικό πλαίςιο
τθ διάταξθ του αρ. 14 του ςυςτατικοφ του ΑΕΠ νόμου υπ’ αρικμ.
2190/1994, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ορίηεται ότι εξαιρείται από
τον ζλεγχο του ΑΕΠ: «… ιθ. Το προςωπικό που προςλαμβάνεται ςε
εκτζλεςθ ειδικοφ προγράμματοσ απαςχόλθςθσ ανζργων ΑμεΑ, που
προκθρφςςεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»

το πρϊτο άρκρο του N. 2643/98 για τθν απαςχόλθςθ προςϊπων
ειδικϊν κατθγοριϊν ορίηεται ότι: «Προςτατευόμενα πρόςωπα 1. Στισ
διατάξεισ του νόμου αυτοφ υπάγονται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ
προςϊπων: α. ….β. Τα άτομα, με ποςοςτό αναπθρίασ 50% τουλάχιςτον,
που ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ για επαγγελματικι απαςχόλθςθ
εξαιτίασ οποιαςδιποτε χρόνιασ ςωματικισ ι πνευματικισ ι ψυχικισ
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πάκθςθσ ι βλάβθσ (άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ), εφόςον είναι γραμμζνα
ςτα μθτρϊα ανζργων αναπιρων του Οργανιςμοφ Απαςχολιςεωσ
Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ).»
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 2 του ίδιου ωσ άνω
νόμου: «8. Οι διατάξεισ του νόμου αυτοφ εφαρμόηονται ςτουσ
ακόλουκουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα: α… β... γ. Στα νομικά πρόςωπα
τα οποία είτε ανικουν ςτα νομικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ
προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ α' και β' ι ςτα νομικά πρόςωπα δθμοςίου
δικαίου ι ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κάκε βακμίδασ ι
ςτθν ΚΕΔΚΕ ι ςτισ τοπικζσ ενϊςεισ διμων και κοινοτιτων είτε
επιχορθγοφνται από τουσ φορείσ αυτοφσ, τακτικϊσ κατά 50%
τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ ι τα οικεία καταςτατικά είτε ζχουν μετοχικό
κεφάλαιο , το 51% τουλάχιςτον του οποίου κατζχουν οι παραπάνω
φορείσ.»
Σζλοσ ςφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ.11 του Ν. 3227/2004 όπωσ
τροποποιικθκε με τθ διάταξθ του αρ. 56 του Ν. 4186/2013: «1. Σε
επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ ι φορείσ που διατθροφν υποκαταςτιματα
ι

εκμεταλλεφςεισ

ςε

περιςςότερεσ

από

μία

νομαρχιακζσ

αυτοδιοικιςεισ, για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των προςτατευόμενων
του Ν. 2643/ 1998 (ΦΕΚ 220 Αϋ) που τοποκετοφνται υποχρεωτικά,
λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθν ζδρα
και τα υποκαταςτιματα ι τισ εκμεταλλεφςεισ τθσ επιχείρθςθσ ι του
φορζα.

Στθν

περίπτωςθ

αυτι,

ο

υπολογιςμόσ

εκείνων

που

τοποκετοφνται γίνεται χωριςτά για τα υποκαταςτιματα ι τισ
εκμεταλλεφςεισ που λειτουργοφν ςε κάκε νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ
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ανάλογα με το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Η υποχρζωςθ τθσ
επιχείρθςθσ, εκμετάλλευςθσ ι του φορζα τθσ παραγράφου 8 του
άρκρου 2 του Ν. 2643/1998 να προςλαμβάνει τα πρόςωπα που
αναφζρονται ςτο άρκρο 1 του ίδιου νόμου ςε ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό
ζχει εκπλθρωκεί, όταν, πανελλαδικά, ζχει τοποκετθκεί ςτθν επιχείρθςθ,
εκμετάλλευςθ ι τον φορζα τθσ παρ. 8 του άρκρου 2 ο αρικμόσ
προςϊπων που αναλογεί ςτο ςυνολικό ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό ι
ζχουν προκθρυχκεί με τισ διατάξεισ του Ν. 2643/1998 κζςεισ, με τισ
οποίεσ ςυμπλθρϊνεται το ςυνολικό ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό. Τα Άτομα
με Αναπθρίεσ που απαςχολοφνται κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ
και εφεξισ ςε επιχειριςεισ ι εκμεταλλεφςεισ ι φορείσ τθσ παρ. 8 του
άρκρου 2 του Ν. 2643/1998, κατ' εφαρμογι του προγράμματοσ
επιχοριγθςθσ από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νζων Θζςεων Εργαςίασ Ατόμων με
Αναπθρίεσ, τα οποία ο εργοδότθσ τουσ επικυμεί να ςυνεχίςει να
απαςχολεί και μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, κεωρείται, ωσ
προσ όλεσ τισ ςυνζπειεσ, ότι τοποκετικθκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998
(ΦΕΚ 220 Αϋ). Τα Άτομα με Αναπθρίεσ που ζχουν απαςχολθκεί μζςα
ςτο τελευταίο ζτοσ πριν τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςε επιχειριςεισ
ι εκμεταλλεφςεισ ι φορείσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 2 του ν. 2643/1998
(Α΄ 220) με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ι δυνάμει αποφάςεων
αςφαλιςτικών μζτρων ι με προςωρινζσ διαταγζσ, κεωρείται ωσ προσ
όλεσ τισ ςυνζπειεσ, ότι τοποκετικθκαν και ςυνεχίηουν να παρζχουν
τθν εργαςία τουσ δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόςον ο εργοδότθσ
δθλώνει ότι επικυμεί να ςυνεχίςει να τουσ απαςχολεί»
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Εξ όςων προεξετζκθςαν προκφπτει ότι ο ν. 2643/1998 κζτοντασ ζνα
ειδικό προςτατευτικό κακεςτϊσ για τα ΑμΕΑ, θ διάταξθ του θ αρ. 14
παρ. 2 περ. ιν του ν. 2190/1994 ειςάγοντασ τθν εξαίρεςθ του ελζγχου
των προςλιψεων ΑμΕΑ, από το Α..Ε.Π. ςε ςυνδυαςμό με το ν.
3227/2004 που εξαςφαλίηει δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ απαςχόλθςθσ
των ατόμων με αναπθρίεσ αποτελοφν διατάξεισ που εξειδικεφουν και
ςυγκεκριμενοποιοφν τθ ςυνταγματικι αρχι τθσ ειδικισ προςταςίασ των
ΑμΕΑ (αρ. 21 παρ. 6 του υντάγματοσ).
Περαιτζρω, θ απαγόρευςθ τθσ μετατροπισ των ςυμβάςεων οριςμζνου
χρόνου ςε αορίςτου προβλζπεται ςε ςυνταγματικό επίπεδο.
Εν προκειμζνω, θ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. εμπίπτει πράγματι ςτισ
ευνοϊκζσ διατάξεισ του αρ. 56 του Ν. 4186/2013 αφοφ πρόκειται για
άτομο με αναπθρία (κατά ποςοςτό 50%) που απαςχολικθκε κατά το
τελευταίο ζτοσ πριν τθ δθμοςίευςθ του νόμου (από 17.9.2012 ζωσ
17.9.2013) ςε δθμοτικι επιχείρθςθ. Ζτςι, εφόςον θ επιχείρθςθ δθλϊςει
ότι επικυμεί να ςυνεχίςει να τθν απαςχολεί μπορεί να ςυμβλθκεί εκ
νζου μαηί τθσ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. ε καμία
περίπτωςθ όμωσ δεν μπορεί να ςυνάψει ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου
χρόνου λόγω τθσ προαναφερκείςασ ρθτισ και απόλυτθσ ςυνταγματικισ
απαγόρευςθσ.
Προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ απεφάνκθ και το Νομικό υμβοφλιο του
Κράτουσ δια τθσ υπ’ αρικμ. 413/2010 γνωμοδότθςισ του ςτο κρίςιμο
ηιτθμα. υγκεκριμζνα ςτθν τρίτθ ςκζψθ τθσ ανωτζρω γνωμοδότθςθσ
αναφζρεται επί λζξει : «Ενόψει των προεκτεκζντων ςτο ερϊτθμα
προςικει, κατά ομόφωνθ γνϊμθ του τμιματοσ, θ απάντθςθ ότι είναι
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νόμιμθ θ ςυνζχιςθ τθσ απαςχόλθςθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ ςε
επιχειριςεισ των ΟΣΑ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα μετά τθν
ολοκλιρωςθ του επιχορθγοφμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματοσ
οριςμζνου χρόνου, βάςει του οποίου απαςχολοφνται, όταν οι
επιχειριςεισ

αυτζσ

επικυμοφν

τθν

περαιτζρω

ςυνζχιςθ

τθσ

απαςχόλθςισ τουσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 11 του Ν. 3227/2004.»

Από τθ ςαφι διατφπωςθ τθσ

γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ ςε ςυνδυαςμό με
τθ ςχετικι ρθτι ςυνταγματικι απαγόρευςθ προκφπτει αβίαςτα ότι το
ςυμβαλλόμενο νομικό πρόςωπο ουδόλωσ δφναται να ςυμβλθκεί με τον
εργαηόμενο με αναπθρία με ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου.
Είναι αλθκζσ ότι ζχουν δθμοςιευκεί αποφάςεισ πρωτοβάκμιων
πολιτικϊν δικαςτθρίων (Μονομελι Πρωτοδικεία Ρόδου και Ακθνϊν)
όπου γίνεται δεκτό ότι για τισ ςυμβάςεισ των ΑμΕΑ με τισ επιχειριςεισ
τθσ παρ. 8 του άρκρου 2 του ν. 2643/1998 δεν ιςχφει θ ςχετικι
νομολογία που αφορά ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ απαγορεφεται
ρθτά θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ των ςυμβάςεων, δθλαδι βάςει των
άρκρων 103 παρ. 7 και 8 του υντάγματοσ και 21 του Ν. 2190/1994
(ΟλΑΠ 19 και 20/2007), αφοφ το "νομοκετικό κακεςτϊσ που εδράηεται
ςτθν αρχι τθσ ανάγκθσ ειδικισ προςταςίασ των ΑμεΑ", δθλαδι το
άρκρο 21 του υντάγματοσ και ο Ν. 2643/1998, είναι ειδικό ζναντι των
άνω διατάξεων.
Ωςτόςο,

φρονϊ

ότι

θ

ανωτζρω

νομολογία

των

Μονομελϊν

Πρωτοδικείων δεν είναι ορκι κακϊσ αντίκειται ςτθν βαςικι αρχι τθσ
ίςθσ τυπικισ ιςχφοσ όλων των ςυνταγματικϊν διατάξεων.
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υνεπϊσ, η υπάλληλοσ τησ Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να ςυνεχίςει να παρζχει τισ
εργαςίεσ τησ ςτη δημοτική επιχείρηςη κατόπιν ςφναψησ με αυτήν
νζασ ςφμβαςησ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου εφόςον βζβαια η Δ.Ε.Τ.Α.
δηλϊςει ότι επιθυμεί να ςυνεχίςει να την απαςχολεί και με την
αίρεςη τησ ζγκριςησ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ
υνεδρίου του χρηματικοφ εντάλματοσ πληρωμήσ τησ πρϊτησ
μιςθοδοςίασ τησ ςτο πλαίςιο του προληπτικοφ ελζγχου δαπανϊν.

Ακινα, 11.11.2013
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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