ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Τέζεθαλ από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηα θάησζη εξσηήκαηα γηα ηελ
παξνρή λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Δάλ δύλαηαη ε Γ.Δ.Υ.Α. λα κεηαηξέςεη ηελ ζύκβαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ΑκεΑ,
Φ.Π. , από ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ, θαη ν
νπνίνο απαζρνιείηαη ζηελ Δπηρείξεζε ζύκθσλα ηελ Κ.Υ.Α.38833/838/22-082017 (ΦΔΚ.2963/ηεύρνο Β’/29.08.2017) «Ειδικό Ππόγπαμμα ενίζσςζηρ επγοδοηών
για ηην ππόζλητη 2.000 ανέπγυν Αηόμυν με Αναπηπίερ (ΑμεΑ), Απεξαπηημένυν
από εξαπηηζιογόνερ οςζίερ, Αποθςλακιζμένυν, Νεαπών Παπαβαηικών Αηόμυν ή
Νεαπών Αηόμυν πος βπίζκονηαι ζε κοινυνικό κίνδςνο και Ππόγπαμμα
Επισοπήγηζηρ 50 θέζευν Επγονομικήρ Διεςθέηηζηρ ηος σώπος επγαζίαρ για
Άηομα με Αναπηπίερ (ΑμεΑ).» θαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ.
11 λ. 3227/2004 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 56 λ. 4186/2013, θαη ελόςεη
εθδόζεσο ηεο λεόηεξεο ΚΥΑ 27354/622/13-07-2020 θαη ηεο αξ. πξ. 1672/13-042021 απόθαζεο αλάθιεζεο ηεο απόθαζεο β’ επέθηαζεο ρξόλνπ επηρνξήγεζεο
ηεο Γ.Δ.Υ.Α. από 20-09-2020 ηνπ ΟΑΔΓ ΚΠΑ 2 ….»

Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
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Ι. Δθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην -Δξκελεία
Με ην άξζξν 21 ηνπ Σπληάγκαηνο νξίδεηαη όηη: «3. Tν Kξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία
ησλ πνιηηώλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεόηεηαο, ηνπ γήξαηνο,
ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απόξσλ.....6. Τα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ
δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ
επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηθή δσή ηεο Φώξαο.»
Με ην άξζξν 103 ηνπ Σπληάγκαηνο νξίδεηαη όηη: «7. Ζ πξόζιεςε ππαιιήισλ ζην
Γεκόζην θαη ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, όπσο απηόο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, πιελ
ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5, γίλεηαη είηε κε δηαγσληζκό είηε κε επηινγή
ζύκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν
αλεμάξηεηεο αξρήο, όπσο λόκνο νξίδεη. Νόκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη εηδηθέο
δηαδηθαζίεο επηινγήο πνπ πεξηβάιινληαη κε απμεκέλεο εγγπήζεηο δηαθάλεηαο θαη
αμηνθξαηίαο ή εηδηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνύ γηα ζέζεηο ην αληηθείκελν
ησλ νπνίσλ πεξηβάιιεηαη από εηδηθέο ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο ή πξνζηδηάδεη ζε
ζρέζε εληνιήο. 8. Νόκνο νξίδεη ηνπο όξνπο, θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζρέζεσλ
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ζην Γεκόζην θαη ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, όπσο
απηόο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, γηα ηελ θάιπςε είηε νξγαληθώλ ζέζεσλ θαη πέξαλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 είηε πξόζθαηξσλ είηε
απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ θαηά ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2.
Νόκνο νξίδεη επίζεο ηα θαζήθνληα πνπ κπνξεί λα αζθεί ην πξνζσπηθό ηνπ
πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ. Απαγνξεύεηαη ε από ην λόκν κνληκνπνίεζε πξνζσπηθνύ πνπ
ππάγεηαη ζην πξώην εδάθην ή ε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεώλ ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ.
Oη απαγνξεύζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρύνπλ θαη σο πξνο ηνπο απαζρνινπκέλνπο
κε ζύκβαζε έξγνπ.»
Με ην άξζξν 1 λ. 2190/1994 νξίδεηαη όηη: «1. Ζ πιήξσζε ηδξπόκελσλ ή
πθηζηάκελσλ ζέζεσλ, ν αξηζκόο, νη θαηεγνξίεο θαη νη θιάδνη ή εηδηθόηεηεο ησλ
πξνζιακβαλνκέλσλ απνθαζίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη
θαλνληζκνύο, από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Κπβεξλήζεσο, ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ θαη από ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξόληνο
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λόκνπ, ζε όζεο πεξηπηώζεηο δελ πξνζαπαηηείηαη εγθξηηηθή απόθαζε ππνπξγώλ ή ηνπ
Πξσζππνπξγνύ ή ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ
απνθαζίδεηαη θαηά ηελ παξνύζα παξάγξαθν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ
Α.Σ.Δ.Π., κε επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξόληνο.»
Αθνινύζσο, ζην άξζξν 14 λ. 2190/1994 νξίδεηαη όηη: «1. Σηηο δηαηάμεηο ησλ
θεθαιαίσλ Α`, Β` θαη Γ`, όπσο ηζρύνπλ, ππάγνληαη όινη νη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα, όπσο απηόο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ.
1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξώζεηο ηνπ, πξηλ από ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α). Σηνλ θαηά ηα πην
πάλσ δεκόζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαη κόλν
ππάγνληαη επίζεο: α. Ζ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, σο πξνο ην κόληκν πξνζσπηθό
ηεο, β. Ζ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, σο πξνο ην πξνζσπηθό ηεο, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη
ν Καλνληζκόο ηεο, γ. Οη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ
βαζκνύ θαη νη πάζεο θύζεσο επηρεηξήζεηο ηνπο...»
Ψζηόζν κε ηελ πεξ. ηε ηεο παξ. 2 άξζξνπ 14 λ. 2190/1994 νξίζζεθε όηη: «2.Γελ
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α`, Β` θαη Γ`... ηε. Τν πξνζσπηθό πνπ
πξνζιακβάλεηαη ζε εθηέιεζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο απαζρόιεζεο αλέξγσλ ΑκεΑ,
πνπ πξνθεξύζζεηαη θαη επηδνηείηαη από ηνλ ΟΑΔΓ.»
Με ηνλ λ. 2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α’) άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. β πεξί πξνζηαηεπνκέλσλ
πξνζώπσλ νξίζηεθε όηη : «1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ ππάγνληαη νη αθόινπζεο
θαηεγνξίεο πξνζώπσλ: α. Οη πνιύηεθλνη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηέθλα θαη άλσ, νη
ηξίηεθλνη γνλείο, έλα από ηα ηέθλα πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, έλα από ηα ηέθλα
ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ν επηδώλ ή ν άγακνο γνλέαο ηξηώλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, β. Τα
άηνκα, κε πνζνζηό αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο
δπλαηόηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε ρξόληαο
ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο (άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο),
εθόζνλ είλαη γξακκέλα ζηα κεηξώα αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Οξγαληζκνύ
Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.)...»
Πεξαηηέξσ κε ην άξζξν 11 παξ. 1 λ. 3227/2004 (ΦΔΚ 31 Α’) νξίδεηαη όηη: «(1)... Τα
`Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ απαζρνινύληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο θαη
εθεμήο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
2643/1998, θαη` εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Νέσλ
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Θέζεσλ Δξγαζίαο 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 (ΦΔΚ 220
Α).»
Με ην άξζξν 56 λ. 4186/2013 (ΦΔΚ Α’ 193) ππό ηνλ ηίηιν «δηεύξπλζε πξνζηαζίαο
ησλ ΑκεΑ» νξίδεηαη όηη: «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.»
Με ηε Γλσκνδόηεζε Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 413/2010, θαη ε νπνία
έγηλε απνδεθηή από ηνλ Αξκόδην Υπνπξγό, θξίζεθε νκόθσλα όηη : «Δίλαη λόκηκε ε
ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ζε επηρεηξήζεηο ΟΤΑ ηνπ
επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρνξεγνύκελνπ από ηνλ
ΟΑΔΓ πξνγξάκκαηνο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ απαζρνινύληαη, όηαλ νη
επηρεηξήζεηο απηέο επηζπκνύλ ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο ηνπο, θαηά
ηα πξνβιεπόκελα ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 άξζξ. 11 λ. 3227/2004.»
Με ηελ ππ.αξ.Κ.Υ.Α.38833/838/22-08-2017 (ΦΔΚ.2963/ηεύρνο Β’/29.08.2017)
«Δηδηθό Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηώλ γηα ηελ πξόζιεςε 2.000 αλέξγσλ Αηόκσλ
κε

Αλαπεξίεο

(ΑκεΑ),

Απεμαξηεκέλσλ

από

εμαξηεζηνγόλεο

νπζίεο,

Απνθπιαθηζκέλσλ, Νεαξώλ Παξαβαηηθώλ Αηόκσλ ή Νεαξώλ Αηόκσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε θνηλσληθό θίλδπλν θαη Πξόγξακκα Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ
Δξγνλνκηθήο Γηεπζέηεζεο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ).»
νξίζζεθε όηη (άξζξν 1) «Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 2.000 λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ηελ πξόζιεςε αλέξγσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ),
Απεμαξηεκέλσλ

από

εμαξηεζηνγόλεο

νπζίεο,

Απνθπιαθηζκέλσλ,

Νεαξώλ

Παξαβαηηθώλ Αηόκσλ ή Νεαξώλ Αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθό θίλδπλν.
Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη κε ηελ εηδηθή ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 ηνπ λ.
3227/2004 ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε επηρείξεζε Ο.Τ.Α., θαη’ εθαξκνγή
4

πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κπνξνύλ λα
ζπλερίζνπλ λα απαζρνινύληαη ζ’ απηήλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
επηρείξεζεο θαη ζεσξείηαη, σο πξνο όιεο ηηο ζπλέπεηεο, όηη ηνπνζεηήζεθαλ θαη
ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2643/1998.
Ζ ξύζκηζε δε απηή δελ αλαθέξεηαη κόλν ζε όζνπο ππεξεηνύζαλ θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λόκνπ αιιά θαη ζε όζνπο πξνζιακβάλνληαη ζην εμήο. Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 56
ηνπ λ. 4186/2013, ην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 ηνπ λ. 3227/2004
επεθηάζεθε θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ απαζρνιήζεθαλ από 17.9.2012 έσο
17.9.2013 ζηηο σο άλσ επηρεηξήζεηο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή δπλάκεη
απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ή κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο, γηα ηα νπνία ζεσξείηαη
νκνίσο όηη ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη ηνπ
λ. 2643/1998, εθόζνλ ν εξγνδόηεο επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα ηνπο απαζρνιεί. Με ηηο
ξπζκίζεηο απηέο οι υρ άνυ ζςμβάζειρ μεηαηπέπονηαι ζε ζςμβάζειρ αοπίζηος
σπόνος με μόνη ηη ζςναίνεζη ηος επγοδόηη θαη νη εξγαδόκελνη ζεσξείηαη όηη
ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ επηρείξεζε δπλάκεη ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ λ. 2643/1998
(ΔΣ VII Τκ. Πξ.46/2014, ΚΠΔΓ VII Τκ. 68/2015, 26/2016, ΚΠΔΓ IΤκ. 233/2015,
91/2018).
Με ηελ ΚΥΑ 27354/622/13-07-2020 (Β’ 2800) ηξνπνπνηήζεθε ε πξνξξεζείζα
ππ’ αξ. 38839/838/22-08-2017 θνηλή απόθαζε ησλ Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Οηθνλνκηθώλ
«Δηδηθό Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηώλ γηα ηελ πξόζιεςε 2.000 αλέξγσλ Αηόκσλ
κε

Αλαπεξίεο

(ΑκεΑ),

Απεμαξηεκέλσλ

από

εμαξηεζηνγόλεο

νπζίεο.

Απνθπιαθηζκέλσλ, Νεαξώλ Παξαβαηηθώλ Αηόκσλ ή Νεαξώλ Αηόκσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε θνηλσληθό θίλδπλν θαη Πξόγξακκα Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ
Δξγνλνκηθήο Γηεπζέηεζεο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ)»
(Β’ 2963), όπσο ηζρύεη. Δηδηθόηεξα, ηξνπνπνηήζεθε ε πξνεγνύκελε ΚΥΑ σο πξνο ηε
διάπκεια ηερ επισοπήγεζερ σο εμήο: «Η διάπκεια ηερ επισοπήγεζερ οπίδεηαι ζηοςρ
δώδεκα (12) μήνερ με δςναηόηεηα επέκηαζερ για άλλοςρ δώδεκα (12) μήνερ, ύζηεπα
από αίηεζε πος ςποβάλλει ε δικαιούσορ επισείπεζε ενηόρ ηπιάνηα (30) εμεπολογιακών
εμεπών ππιν από ηε λήξε ηος δωδεκαμήνος απαζσόλεζερ. Οι ενηαγμένοι, καηά ηη
δημοζίεςζη ηηρ παπούζαρ, πος βπίζκονηαι ζηο ηπίηο δυδεκάμηνο επισοπήγηζηρ
παπαμένοςν ζηο ππόγπαμμα μέσπι ηη λήξη ηος ηπίηος δυδεκαμήνος». Τα
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οπιδόμενα ζηεν παπούζα ιζσύοςν και για ηοςρ ήδε ενηαγμένοςρ ζηο ππόγπαμμα από ηε
δεμοζίεςζή ηερ.».

ΙΙ. Δξκελεία
Σηελ θξηλόκελε ππόζεζε, κε ηελ επίκαρε αξ. 110/2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., εγθξίζεθε ε ππνβνιή αηηήκαηνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. πξνο ΚΠΑ2
.. γηα ηελ επέθηαζε ηεο απαζρόιεζεο ηνπ θ. ….

θαηνίθνπ ….γηα άιινπο δώδεθα

κήλεο (12) δει. από 20-09-2020 έσο 20-09-2021 ζηε Γ.Δ.Υ.Α., σο αλεηδίθεπηνπ
εξγάηε Μεηαπνηεηηθώλ Βηνκεραληώλ κε ην πξόγξακκα Δλίζρπζεο Δξγνδνηώλ γηα ηελ
πξόζιεςε 2000 αλέξγσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑΜΔΑ) ηεο αξηζκ. 64795/20-092017 Γεκόζηαο πξόζθιεζεο Νν 12/2017 ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ κε ΑΓΑ : ΧΘΒΑ4691Ψ2-04Α θαη ηελ 1ε Τξνπνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο
Πξόζθιεζεο Νν 12/2017. Ζ ελ ιόγσ επέθηαζε απνηέιεζε ηεν 3ε επέκηαζε
δωδεκάμενερ διαπκείαρ ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ απόθαζε ηνπ Γ.Σ.
ειήθζε ηελ 06-08-2020 ελώ ε ΚΥΑ 27354/622/13-07-2020 δεκνζηεύηεθε ηελ 13-072020.
Η απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ειήθζε κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο λέαο ΚΥΑ
κε ηελ νπνία, από ηε δεκνζίεπζε ηεο, ήηνη από 13-07-2020, θαηαξγήζεθε ε
δπλαηόηεηα 3εο επέθηαζεο ηεο δσδεθάκελεο απαζρόιεζεο ησλ πξνζιεθζέλησλ
κε ην ελ ιόγσ πξόγξακκα, ελώ δηαηεξήζεθε κόλν σο κεηαβαηηθή δηάηαμε ε
παξακνλή ησλ ήδε εληαγκέλσλ πνπ βξίζθνληαλ, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ΚΥΑ,
ζην ηξίην δσδεθάκελν ηεο επηρνξήγεζεο. Δπνκέλσο, ε αξ. 110/2020 απόθαζε
ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηρείξεζεο ειήθζε καηά παπάβαζη ησλ νξηδόκελσλ ζηελ
ηξνπνπνηεηηθή ΚΥΑ 27354/622/13-07-2020.
Ψζηόζν, θαη αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ, ηπγράλεη εμεηαζηέν ην δήηεκα ηεο
λνκηκόηεηαο κεηαηξνπήο ηεο ζύκβαζεο ηνπ αλσηέξσ εληαγκέλνπ ζε ανξίζηνπ
ρξόλνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3227/2004 σο ηζρύνπλ. Γηα ηηο ζπκβάζεηο
πνπ ζπλάπηνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ ηζρύεη ε απαγόξεπζε ηεο ζπλέρηζεο
ηεο δηάξθεηάο ηνπο, βάζεη ησλ άξζξσλ 103 παξ.7 θαη 8 ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, θαζόζνλ ην λνκνζεηηθό θαζεζηώο πνπ ηηο δηέπεη
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εδξάδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνζώπσλ
(άξζξν 21 ηνπ ηζρύνληνο Σπληάγκαηνο) θαη είλαη εηδηθό ελ ζρέζεη πξνο ηηο σο άλσ
γεληθέο δηαηάμεηο, ε ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4186/2013
απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο ζπκβάζεσο νξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ ζπλήθζε ζε
εθηέιεζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο απαζρόιεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη εμαξρήο, σο πξνο
όιεο ηηο ζπλέπεηεο, σο ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ πνπ ζπλήθζε βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2643/1998. Καη’ αθνινπζίαλ απηνύ δελ πξόθεηηαη πεξί λέαο
πξνζιήςεσο, επαλαπξνζιήςεσο, δηνξηζκνύ ή επαλαδηνξηζκνύ θαη δελ απαηηείηαη
πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο Π.Υ.Σ. 33/2006 νύηε πξάμε θαηαλνκήο, αξθνύζεο ελ
πξνθεηκέλσ ηεο ξεηήο ζπλαίλεζεο ηνπ εξγνδόηε όηη επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ψο εθ ηνύηνπ, ε ζρέζε εξγαζίαο
πνπ

ζπλάπηεηαη θαηά ηα αλσηέξσ, κεηά ηε ξεηή δήισζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. όηη επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζήο ηνπ ππαιιήινπ
ζηελ επηρείξεζε, κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρεη ραξαθηήξα ανξίζηνπ ρξόλνπ,
ν ηνηνύηνο δε ραξαθηεξηζκόο αλαδξάκεη ζην ρξόλν θαηαξηίζεσο ηεο αξρηθήο, βάζεη
ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκβαζεο, ραξαθηεξίδνληαο πιένλ ηε ζπλνιηθή
εξγαζηαθή ζρέζε σο παξνρή εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΕΣ Τμ7ο 46/2014).
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, θαηά ηε γλώκε καο, ιακβάλνληαο ππόςηλ θαη ηελ βνύιεζε ηνπ
λνκνζέηε θαηά ηε ζέζπηζε ησλ σο άλσ εηδηθώλ δηαηάμεσλ (λ. 2643/1998, λ.
3227/2004) πνπ ζθνπό έρνπλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα
εμαζθαιίζνπλ ζε απηά αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ην γεγνλόο όηη αιεζηλή
βνύιεζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ιήςε ηεο αξ. 110/2020 απόθαζεο ήηαλ λα
ζπλερίζεη ν ππάιιεινο λα απαζρνιείηαη ζηελ ελ ιόγσ Γ.Δ.Υ.Α., ην γεγνλόο όηη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 11 λ. 3227/2004, πξνϋπόζεζε γηα ηελ κεηαηξνπή
ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο ΗΓΟΦ ζε ΗΓΑΦ είλαη α) ρξνληθά απηό λα γίλεηαη μεηά ηεν
ολοκλήπωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο, θαη β) λα ππάξρεη ζπλαίλεζε ηνπ
Φνξέα, πξέπεη λα θευπηθεί νόμιμη η μεηαηποπή ηηρ ζύμβαζηρ ηος ςπαλλήλος
Φ.Π. ζε Ιδιυηικού Δικαίος Αοπίζηος Χπόνος κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία αλαδξάκεη ζην ρξόλν θαηαξηίζεσο ηεο
αξρηθήο, βάζεη ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκβαζεο, ραξαθηεξίδνληαο πιένλ ηε
ζπλνιηθή εξγαζηαθή ζρέζε σο παξνρή εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ.
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Αζήλα, 11-05-2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο ΔΓΔΥΑ
Πάλνο Επγνύξεο
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