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ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,

Θζμα: Μετατροπι ςυμβάςεωσ Γενικοφ Διευκυντι από οριςμζνου χρόνου
ςε αορίςτου χρόνου
Επί του υποβλθκζντοσ εισ εμζ ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Σφμφωνα με το ά. 7 του ν.1069/1980 «Δι`

Οργανιςμοφ

Εςωτερικισ

Υπθρεςίασ ςυνταςςομζνον δι` αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ επιχειριςεωσ, εγκρινομζνθσ

υπό του Υπουργοφ

Εςωτερικϊν

μετά

γνϊμθν των οικείων Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Συμβουλίων, κακορίηεται θ
οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των
κζςεων του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ
τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων
του προςωπικοφ κακ` ομάδασ ειδικοτιτων και αναλόγωσ τθσ βακμίδοσ
εκπαιδεφςεωσ, αι αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ προςλθψεωσ και απολφςεωσ
και το αρμόδιον προσ τοφτο όργανον».

Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 5 παρ.2 του ν.1069/1980 «Το Διοικθτικό
Συμβοφλιο διορίηει τον Γενικό Διευκυντι τθσ επιχειριςεωσ», τα προςόντα
του οποίου ορίηονται ςτο ά. 6 παρ.1 «Ο Γενικόσ Διευκυντισ πρζπει να είναι
πτυχιοφχοσ Ανϊτατθσ Σχολισ. Τα υπόλοιπα προςόντα του όπωσ και οι
αρμοδιότθτζσ του ορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. Η κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι είναι κζςθ κακαρά υπθρεςιακι» ενϊ
ςφμφωνα με το ά. 7 παρ.2 προβλζπεται ότι «Το προςωπικό ςυνδζεται με τθν
επιχείρθςθ με Σφμβαςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου».

Στο ά. 3 παρ.3 και 4 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
προβλζπεται ότι «3. Το ΔΣ διορίηει το Γενικό Διευκυντι τθσ επιχείρθςθσ. Ωσ
διευκυντισ δεν μπορεί να οριςκεί μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ
επιχείρθςθσ ι του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 4. Αποφαςίηει για τθν πλιρωςθ
των κζςεων του Οργανογράμματοσ, διορίηει και απολφει το υπαλλθλικό και
εργατοτεχνικό προςωπικό και αποφαςίηει για τισ μεταβολζσ τθσ υπθρεςιακισ
κατάςταςθσ».

Η Δ.Ε.Τ.Α. ςυγκροτείται από τισ παρακάτω Τπθρεςίεσ: 1. Γενικι Διεφκυνςθ
2. Τεχνικι Υπθρεςία 3. Διοικθτικι και Οικονομικι Υπθρεςία (ά. 8 του ΟΕΥ)
ενϊ ο Γενικόσ Διευκυντισ προςλαμβάνεται με απόφαςθ του Δ.. και
προϊςταται όλων των υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. (ά. 9 του ΟΕΥ).

Σφμφωνα με το ά. 12 του Ο.Ε.Υ. τα προςόντα του Γενικοφ Διευκυντι είναι:
«Τυπικά προςόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ
Πολυτεχνικισ Σχολισ, άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, άριςτθ γνϊςθ τθσ
Αγγλικισ γλϊςςασ, γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ. Ειδικά προςόντα: α) Προχπθρεςία 3
χρόνια ςε κζςθ διευκφνοντα υπαλλιλου ςτον Δθμόςιο ι Ιδιωτικό τομζα, β)
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν». Ακόμθ, ςτο ά. 13 του ΟΕΥ αναφζρεται ότι

«Είναι απαραίτθτο ο Διευκυντισ να είναι Μθχανικόσ Πολυτεχνείου
καταρτιςμζνοσ ςε κζματα Ηλεκτρομθχανολογικισ φφςεωσ και ειδικότερα ςε
κζματα Τθλεκζρμανςθσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να αντιλαμβάνεται πλιρωσ τισ
δραςτθριότθτεσ και τα προβλιματα τθσ επιχείρθςθσ.»

Στο ά. 26 του ΟΕΥ προβλζπεται ότι: «1. Το προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ
διακρίνεται ςε τακτικό και ζκτακτο. 1.1. Τακτικό είναι το προςωπικό που
καλφπτει πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, κατζχει τισ οργανικζσ κζςεισ που
προβλζπονται από τον παρόντα οργανιςμό και θ υπθρεςιακι και εργαςιακι
του ςχζςθ και κατάςταςθ ρυκμίηονται από τον ΟΕΥ. 1.2. Ζκτακτο είναι το
προςωπικό που προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι
ζργου για τθν κάλυψθ και αντιμετϊπιςθ των πρόςκαιρων και ζκτακτων
αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ. 2. Το προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ ςυνδζεται με
αυτι με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου, οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου ι
ζργου. 3. Η ςφμβαςθ εργαςίασ υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και
τον νεοπροςλαμβανόμενο. 4. Οι εργαςιακζσ ςχζςεισ του προςωπικοφ κα
ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ που ιςχφουν κάκε
φορά και από τα προβλεπόμενα ςτουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ τθσ
Επιχείρθςθσ. Οι διατάξεισ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ κατιςχφουν των
κανονιςμϊν τθσ Επιχείρθςθσ».

Από τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.2 περ. ια του ν.3812/2009 προβλζπεται
ότι από τισ διατάξεισ του ν.2190/94 όπωσ ιςχφει εξαιροφνται όςοι
διορίηονται απευκείασ ςε διευκυντικοφσ βακμοφσ εφόςον ο απευκείασ
διοριςμόσ τουσ ορίηεται ρθτά από ςχετικζσ διατάξεισ, πράγμα που δεν
ιςχφει εν προκειμζνω επομζνωσ δεν εμπίπτουν οι Γενικοί Διευκυντζσ των
Δ.Ε.Τ.Α. ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.2190/1994 και δεν υπόκεινται ςτθ
διαδικαςία πρόςλθψθσ μζςω του Ανωτάτου υμβουλίου Επιλογισ
Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.).

Ωςτόςο, όςον αφορά τθ μετατροπι τθσ ςυμβάςεωσ οριςμζνου ςε αορίςτου
χρόνου, εφαρμογι ζχει το ά. 103 του υντάγματοσ ςφμφωνα με το οποίο
«7. . Η πρόςλθψθ υπαλλιλων ςτο Δθμόςιο και ςτον ευρφτερο δθμόςιο
τομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται κάκε φορά, πλθν των περιπτϊςεων τθσ
παραγράφου 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 που περιβάλλονται
με αυξθμζνεσ εγγυιςεισ διαφάνειασ και αξιοκρατίασ ι 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 τον 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.

Νόμοσ ορίηει επίςθσ τα κακικοντα που μπορεί να αςκεί το προςωπικό του
προθγοφμενου εδαφίου. Απαγορεφεται θ από το νόμο μονιμοποίθςθ
προςωπικοφ που υπάγεται ςτο πρϊτο εδάφιο ι θ μετατροπι των
ςυμβάςεων του ςε αορίςτου χρόνου.

Οι απαγορεφςεισ τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφουν και ωσ προσ τουσ
απαςχολουμζνουσ με ςφμβαςθ ζργου».

Στο ίδιο πνεφμα κινείται και θ Οδθγία 1999/70/ΕΚ. Η οφειλόμενθ
προςαρμογι τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξθσ ςτθν εν λόγω Οδθγία ζγινε
κακυςτερθμζνα με το ΠΔ 81/2-4-2003 για τουσ εργαηομζνουσ με ςυμβάςεισ
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ςτον ιδιωτικό τομζα και με το ΠΔ 164/19-7-2004
για τουσ εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο τομζα. Στο προοίμιο τθσ Οδθγίασ
αναφζρεται, μεταξφ άλλων, ότι τα μζρθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ
αναγνωρίηουν, ότι οι ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου είναι και κα ςυνεχίςουν να
είναι θ γενικι μορφι εργαςιακϊν ςχζςεων μεταξφ εργοδοτϊν και
εργαηομζνων

και

ότι

οι

ςυμβάςεισ

εργαςίασ

οριςμζνου

χρόνου

ανταποκρίνονται, ςε οριςμζνεσ περιςτάςεισ, ςτισ ανάγκεσ τόςο των
εργοδοτϊν όςο και των εργαηομζνων. Ορίηει ειδικότερα θ παραπάνω Οδθγία,
μεταξφ άλλων, ότι θ παροφςα ςυμφωνία εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ
εργαηομζνουσ οριςμζνου χρόνου που ζχουν ςφμβαςθ ι ςχζςθ εργαςίασ,
όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ νομοκεςία, τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι τθν
πρακτικι κάκε κράτουσ μζλουσ (ριτρα 2) και ότι για να αποτραπεί θ
κατάχρθςθ που μπορεί να προκφψει από τθ χρθςιμοποίθςθ διαδοχικϊν
ςυμβάςεων ι ςχζςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, τα κράτθ-μζλθ, φςτερα
από διαβουλεφςεισ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, ι/και οι κοινωνικοί
εταίροι, όταν δεν υπάρχουν ιςοδφναμα νομοκετικά μζτρα για τθν πρόλθψθ
των καταχριςεων, λαμβάνουν, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψθ τισ
ανάγκεσ ειδικϊν τομζων ι/και κατθγοριϊν εργαηομζνων, ζνα ι περιςςότερα
από τα αναφερόμενα μζτρα και ειδικότερα κακορίηουν α) αντικειμενικοφσ
λόγουσ που να δικαιολογοφν τθν ανανζωςθ τζτοιων ςυμβάςεων ι ςχζςεων
εργαςίασ β) τθν μζγιςτθ ςυνολικι διάρκεια διαδοχικϊν ςυμβάςεων ι
ςχζςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου γ) τον αρικμό των ανανεϊςεων τζτοιων
ςυμβάςεων ι ςχζςεων εργαςίασ. Επίςθσ τα κράτθ-μζλθ φςτερα από
διαβουλεφςεισ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ι/και οι κοινωνικοί εταίροι
κακορίηουν, όταν χρειάηεται, τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ςυμβάςεισ ι
ςχζςεισ

εργαςίασ

οριςμζνου

χρόνου

κεωροφνται

«διαδοχικζσ»

και

χαρακτθρίηονται ςυμβάςεισ ι ςχζςεισ αορίςτου χρόνου (ριτρα 5). Είναι
φανερό ότι θ πιο πάνω Οδθγία δεν περιζχει κανόνεσ κοινοτικοφ δικαίου
ςαφείσ και οριςμζνουσ, δεκτικοφσ απευκείασ εφαρμογισ ςτθν ελλθνικι
ζννομθ τάξθ, δθλαδι θ Οδθγία αυτι δεν είναι χωρίσ αιρζςεισ ι περικϊρια
επιλογισ από τον εκνικό νομοκζτθ. Η επίτευξθ του ςτόχου τθσ Οδθγίασ, που
είναι θ αποτροπι τθσ κατάχρθςθσ να ςυνάπτονται διαδοχικζσ ςυμβάςεισ ι
ςχζςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, προχποκζτει ςυγκεκριμζνα μζτρα
προςαρμογισ, που κα λάβει ο εκνικόσ νομοκζτθσ, ο οποίοσ καλείται να
εξειδικεφςει τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ οι ςυμβάςεισ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου κεωροφνται διαδοχικζσ και μποροφν να χαρακτθριςκοφν
ωσ αορίςτου χρόνου. Τα κράτθ μζλθ, δθλαδι, διακζτουν ευχζρεια επιλογισ
μεταξφ περιςςότερων λφςεων για να αποτρζψουν τθν καταχρθςτικι
χρθςιμοποίθςθ των διαδοχικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου,
χωρίσ να επιβάλλεται, ςε περίπτωςθ ςφναψθσ τζτοιων ςυμβάςεων, ο
χαρακτθριςμόσ αυτϊν ωσ ςυμβάςεων αορίςτου χρόνου, κακ’ όςον τοφτο
προβλζπεται ωσ μζτρο δυνθτικό. Συνεπϊσ, δεν αποκλείεται θ πρόβλεψθ
άλλων, πρόςφορων κατά τθν κρίςθ του εκνικοφ νομοκζτθ, κυρϊςεων ςε
βάροσ του εργοδότθ για τθν αποτελεςματικι προςταςία του εργαηομζνου
που, ωσ οικονομικά αςκενζςτεροσ, ςυχνά υποχρεϊνεται αδικαιολόγθτα ςτθ
ςφναψθ αςφμφορων για τον ίδιο διαδοχικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου αντί για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ αορίςτου χρόνου, όπωσ
είναι θ ακυρότθτα των ςυναπτόμενων ςυμβάςεων, με παράλλθλθ
εξαςφάλιςθ για τον εργαηόμενο των αποδοχϊν για τθν εργαςία που παρζςχε
και αποηθμίωςθσ. Η ευχζρεια του νομοκζτθ να προβλζπει άλλεσ πρόςφορεσ
κυρϊςεισ, πλθν του χαρακτθριςμοφ

των

ανεπίτρεπτων διαδοχικϊν

ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ωσ ςυμβάςεων ι ςχζςεων εργαςίασ
αορίςτου χρόνου, ςυνάγεται και από τθν παρ.3 του προοιμίου τθσ
ςυμφωνίασ πλαιςίου, ςτθν οποία ορίηεται ότι «θ παροφςα ςυμφωνία
κακορίηει τισ γενικζσ αρχζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν

εργαςία οριςμζνου χρόνου, αναγνωρίηοντασ ότι για τισ λεπτομζρειεσ τθσ
εφαρμογισ τθσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα πραγματικά ςτοιχεία των
ςυγκεκριμζνων εκνικϊν, τομεακϊν και εποχιακϊν καταςτάςεων», κακϊσ και
από τθν υπ’ αρικ. 10 γενικι παρατιρθςθ αυτισ, όπου ορίηεται ότι «θ
παροφςα ςυμφωνία παραπζμπει ςτα κράτθ μζλθ και τουσ κοινωνικοφσ
εταίρουσ για τον κακοριςμό των λεπτομερειϊν εφαρμογισ των γενικϊν
αρχϊν τθσ, των ελάχιςτων απαιτιςεων και διατάξεων, ϊςτε να λθφκεί
υπόψθ θ κατάςταςθ ςε κάκε κράτοσ μζλοσ και οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ
οριςμζνων

τομζων

και

επαγγελμάτων,

ςυμπεριλαμβανομζνων

των

δραςτθριοτιτων εποχικισ φφςθσ» (ΑΠ 401/2015 ΝΟΜΟΣ).

Κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου(βλ. ΑΠ 933/2015, ΑΠ 244/2015, ΑΠ
278/2015,ΑΠ 401/2015) «Με τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ του ζτουσ 2001,
προςτζκθκε ςτο άρκρο 103 αυτοφ θ παράγραφοσ 8, με τα εδάφια α’ και γ’ τθσ οποίασ
ορίηεται, ότι ο νόμοσ ορίηει τουσ όρουσ και τθ χρονικι διάρκεια των ςχζςεων εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου ςτο Δθμόςιο και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται
κάκε φορά, για τθν κάλυψθ είτε οργανικϊν κζςεων και πζραν των προβλεπομζνων ςτθν
παρ.3 εδ. α’ αυτοφ, είτε πρόςκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουςϊν αναγκϊν κατά τθν
παρ. 2 εδ. β’ αυτοφ. Απαγορεφεται θ από το νόμο μονιμοποίθςθ προςωπικοφ, που
υπάγεται ςτο πρϊτο εδάφιο ι θ μετατροπι των ςυμβάςεϊν του ςε αορίςτου χρόνου.
Στουσ κανόνεσ αυτοφσ υπάγεται, ενόψει τθσ αδιάςτικτθσ διατφπωςθσ του άρκρου 103 παρ.
7 και 8 του Συντάγματοσ, τόςο το προςωπικό, που ςυνδζεται με το Δθμόςιο, τουσ ΟΤΑ και
τα άλλα νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα με υπαλλθλικι ςχζςθ δθμοςίου
δικαίου, όςο και το προςωπικό, που προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου για τθν πλιρωςθ οργανικϊν κζςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 103 παρ.3 και 8 του
Συντάγματοσ. Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι διαδοχικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου
χρόνου, που ςυνάπτονται μετά τθν ιςχφ των εν λόγω διατάξεων των άρκρων 103 του
Συντάγματοσ με το Δθμόςιο, τουσ ΟΤΑ και τα άλλα νομικά πρόςωπα του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα, δεν μποροφν να μετατραποφν ςε ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου, ζςτω και
αν αυτζσ καλφπτουν πάγιεσ και διαρκείσ και όχι πρόςκαιρεσ ι απρόβλεπτεσ ανάγκεσ.
Επίςθσ, δεν είναι δυνατι θ εκτίμθςθ των ςυμβάςεων αυτϊν, κατ’ ορκό νομικό
χαρακτθριςμό τθσ ζννομθσ ςχζςθσ, ωσ ςυμβάςεων αορίςτου χρόνου, ςτθν περίπτωςθ

που καλφπτουν πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ, αφοφ ο εργοδότθσ, βάςει των ωσ άνω
διατάξεων, δεν ζχει πλζον ευχζρεια για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ αορίςτου χρόνου.

υμπεραςματικά, φρονϊ ότι εφόςον θ ςφμβαςθ ςυνιφκθ μετά τισ 18-42001 που άρχιςαν να ιςχφουν οι διατάξεισ των παραγράφων 7 και 8 του
άρκρου 103 του υντάγματοσ, αλλά και μετά από τισ 10-7-2001 που άρχιςε
να ιςχφει θ Οδθγία 1999/70/ΕΚ, δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να
μετατραπεί ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου ακόμα και αν καλφπτει πάγιεσ
και διαρκείσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. Επομζνωσ, θ ςφμβαςθ εμπίπτει ςτο
πεδίο εφαρμογισ του ά. 103 του υντάγματοσ και δεν επιτρζπεται να
μετατραπεί ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου.

Επίςθσ, ο διοριςμόσ του Γενικοφ Διευκυντι είναι απόφαςθ του εκάςτοτε
Δ.. ωσ προαναφζρκθ και δεν είναι δυνατόν θ απόφαςθ αυτι του Δ.. να
δεςμεφει τα υπόλοιπα Δ.. δθλαδι τισ επόμενεσ δθμοτικζσ αρχζσ επομζνωσ,
θ ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου δεν μπορεί να μετατραπεί ςε αορίςτου.

Ακινα, 01/04/2016
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

