ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σέζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
2733/13-4-2021) ην θάησζη εξψηεκα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
« Επηά (7) εξγαδφκελνη ηεο Επηρείξεζεο πξνζειήθζεζαλ κε ζπκβάζεηο Ιδησηηθνχ
Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Χξφλνπ νθηάκελεο δηάξθεηαο απφ 01-11-2017 έσο θαη 30-062018 θαη εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη ζηελ Επηρείξεζε κε απνθάζεηο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζσξηλέο δηαηαγέο κε κνλαδηθή δηαθνπή εξγαζίαο
απφ 21-06-2019 έσο 18-11-2019. Εξσηάηαη εάλ δηθαηνχληαη αλαγλψξηζε ηεο
πξνυπεξεζίαο ηνπο, θαη ζε ζεηηθή απάληεζε κε πνία λφκηκε δηαδηθαζία θαη απφ
πφηε. Πεξαηηέξσ, εάλ δηθαηνχληαη αλαγλψξηζε ηπρφλ ηίηισλ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ. Τειηθψο, εάλ ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο ηεο αγσγήο ησλ ελ ιφγσ ππαιιήισλ
ηελ 25-2-2021, εάλ δχλαληαη λα επηθαιεζηνχλ ηελ Επξσπατθή Οδεγία γηα ηελ
κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο ζε Ανξίζηνπ Χξφλνπ.».
Καηά ηε γλψκε κνπ πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Επί ηνπ 1νπ εξσηήκαηνο
Πάζεο θχζεσο ππάιιεινη κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή
ζε Ο.Σ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ
ζθνπνχ, επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο, φπσο
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είλαη θαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ λ. 1069/1980,
ππάγνληαη γηα ηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα ηνπο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθ. Β’ λ.
4354/2015.
Καη’ άξζξ. 11 παξ. 4 λ. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,
κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο
δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», (Α΄176) νξίζζεθε φηη:
«4.α. Ωο πξνυπεξεζία, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ, πνπ
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9,
ιακβάλεηαη ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη ζε θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
7 ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζηνπο επίζεκνπο
ζεζκνχο θαη φξγαλα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Γηα ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη γηα κηζζνινγηθή εμέιημε
ηφζνο ρξφλνο, φζνο πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ
εξγαζίαο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο πνπ ηζρχεη γηα ηνλ
αληίζηνηρν θιάδν ππαιιήισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαγλσξηδφκελεο θαηά ηα
πξναλαθεξζέληα ππεξεζίαο ην έηνο ινγίδεηαη γηα ηξηαθφζηεο (300) εκέξεο, ν κήλαο γηα
είθνζη πέληε (25) εκέξεο θαη ε εβδνκάδα γηα έμη (6) εκέξεο εξγαζίαο...
β. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ, είλαη λα
κελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε θακίαο άιιεο νηθνλνκηθήο παξνρήο ή
αλαγλψξηζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Η αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.»
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 2/31029/ΔΕΠ/ 06-05-2016 Εγθχθιην ηεο
Α.Α.Δ.Ε. κε ζέκα «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 4354/2015 (176 /Α').» αλαθνξηθά κε ην άξζξν 11 . 4354/2015
νξίζζεθε φηη:
«Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4. νξίδεηαη ε πξνυπεξεζία, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ
εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9. Σχκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ, ε
κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε
ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, ην ρξφλν ππεξεζίαο ζην θνξέα πνπ ππεξεηνχλ, θαζψο θαη ην
ρξφλν ππεξεζίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην θνξέα απηφλ κέρξη θαη ζηηο 31-122015. Μεηά ηελ αξρηθή θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ απηψλ, αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
ππαιιήισλ πνπ δηνξίδνληαη κεηά ηελ 1-1-2016, είλαη δπλαηή ε

αλαγλψξηζε

πξνυπεξεζίαο (αλεμαξηήησο ηνπ ηππηθνχ πξνζφληνο κε ην νπνίν δηαλχζεθε) πνπ έρεη
πξνζθεξζεί ζε θνξείο πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ
λφκνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 (Δεκφζην, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ θαη
ΔΕΚΟ θεθ. Α` ηνπ λ. 3429/2005) ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (απνθιεηνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε

ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ).

Επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξφλνο αξγίαο,

δηαζεζηκφηεηαο, άλεπ

απνδνρψλ θ.ι.π. δελ αλαγλσξίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ

ππαιιήινπ,

ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα, δελ αλαγλσξίδεηαη νχηε θαη
γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ, είλαη λα
κελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε θακίαο άιιεο νηθνλνκηθήο παξνρήο
(θαηαβνιή απνδεκίσζεο) ή αλαγλψξηζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Η αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη . Εηδηθφηεξα, ε πξνυπεξεζία
γηα ηελ αλαγλψξηζε κηζζνινγηθήο εμέιημεο απνδεηθλχεηαη, πέξα απφ ηελ πξνζθφκηζε
ησλ ζρεηηθψλ ελζήκσλ θαη απφ πηζηνπνηεηηθά ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ, πνπ έρνπλ
εθδνζεί κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία θαη ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη :
• νη απνθάζεηο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο,
• ε ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππεξέηεζαλ,
• ε ζρέζε εξγαζίαο,
• ην σξάξην εξγαζίαο (πιήξεο ή κεησκέλν), θαζψο θαη
• ε δηάξθεηα ησλ πξνυπεξεζηψλ απηψλ.
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Γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη γηα
κηζζνινγηθή εμέιημε ηφζνο ρξφλνο, φζνο πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ
ζπλφινπ ησλ σξψλ εξγαζίαο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο
πνπ ηζρχεη γηα ηνλ αληίζηνηρν θιάδν

ππαιιήισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο

αλαγλσξηδφκελεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα ππεξεζίαο ην έηνο ινγίδεηαη σο ηξηαθφζηεο
εκέξεο, ν κήλαο ινγίδεηαη σο είθνζη πέληε εκέξεο θαη ε εβδνκάδα σο έμη εκέξεο
εξγαζίαο.»
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, απνθιεηζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε
πξνυπεξεζίαο ππαιιήινπ θαη’ άξζξ. 11 παξ. 4 λ. 4354/2015 είλαη α) ε πξνυπεξεζία
ζε Φνξείο ηεο παξ. 1 άξζξ. 7 λ. 4354/2015 (Γεκφζην, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη ΓΔΚΟ
θεθ. Α’ Ν. 3429/2005) ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) ε
πξνυπεξεζία λα έρεη παξαζρεζεί ζηα πιαίζηα εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ (απνθιεηφκελσλ ζε θάζε πεξίπησζε
ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ – πξβι. αξ. πξση. 2/41738/26-11-2019 έγγξαθν
ΤΠΟΗΚ), θαη γ) λα κελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε θακίαο άιιεο
νηθνλνκηθήο παξνρήο (θαηαβνιή απνδεκίσζεο) ή

αλαγλψξηζεο ζπληαμηνδνηηθνχ

δηθαηψκαηνο.
Η ζπλάθεηα ηεο πξνυπεξεζίαο κε ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλνπλ δελ απνηειεί
πξνυπφζεζε, νχηε πξνβιέπεηαη ξεηψο ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 11 λ. 4354/2015 θαη
ζηε ζρεηηθή Εγθχθιην. Αληηζέησο, ν λνκνζέηεο απαίηεζε ηε ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ
ζηελ αλαγλψξηζε Μεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Δπνκέλσο εάλ
ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα εμαξηεζεί ε αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο απφ ηε
ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο κε ηα απηφ ησλ παξφλησλ θαζεθφλησλ ηνπ
ππαιιήινπ, ζα ην είρε νξίζεη ξεηψο.
Δπνκέλσο, ηπρφλ πξνυπεξεζία πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 11 λ.
4354/2015 ησλ ππαιιήισλ ΗΓΟΥ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε γηα ηελ
θαηάηαμε θαη εμέιημε ησλ ππαιιήισλ, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.
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Επί ηνπ 2νπ εξσηήκαηνο
ην άξζξν 9 παξ. 3 λ. 4354/2015, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν κε ην άξζξν 146
Ν.4483/2017, πεξί θαηάηαμεο ησλ ππαιιήισλ ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα νξίδεηαη φηη
«...3. α. Κάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα
ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελψ νη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ..
β. Η θαηάηαμε ζηα Μ.Κ. ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ην
πεξηερφκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν
απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεσο θαηά ηελ
πιήξσζε ή ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο Υπεξεζίαο. Γηα ηε
ζπλδξνκή ή φρη ηεο πξνυπφζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκφδην, γηα ηελ αλαγλψξηζε
ησλ ηίηισλ απηψλ, φξγαλν.
Οη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ απνξξίπηνπλ ηε ζπλάθεηα
ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ εμεηάδνληαη απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηξηεηή ζεηεία
θαη απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ Α.Σ.Ε.Π. πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. Με
φκνηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο.
Η λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.».
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη φηη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ

εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ
πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) Μ.Κ. (4 ρξφληα) ζηελ
θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελψ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.
(12 ρξφληα). Ζ θαηάηαμε ζηα πξνσζεκέλα Μ.Κ. πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ην
πεξηερφκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν
απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεσο θαηά
ηελ πιήξσζε ή ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο
Τπεξεζίαο. Γηα ηε ζπλδξνκή ή φρη ηεο πξνυπφζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (αξκφδην γηα ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ
ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα) ή ην αξκφδην πξνο δηνξηζκφ
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φξγαλν ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη επί
ηεο απφθαζεο απηήο δχλαηαη λα αζθεζεί έλζηαζε ε νπνία εμεηάδεηαη απφ εηδηθή
επηηξνπή ηνπ Α..Δ.Π., ε νπνία ζπζηήλεηαη κε απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Δίλαη ζαθέο φηη φηαλ νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ
απνηεινχλ απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, πξνζφλ δηνξηζκνχ, δελ
απαηηείηαη απφθαζε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ αλαθνξηθά
κε ηε ζπλάθεηα. Ζ λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρχνπλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ.
Πξνθεηκέλνπ γηα θαηφρνπο ηίηισλ αιινδαπψλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ,
ε πξνσζεκέλε θαηάηαμε ζπληειείηαη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπο πξνο
ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο πνπ απνλέκνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
εκεδαπήο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη,
αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο φξγαλν είλαη ν Γηεπηζηεκνληθφο
Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)
ή θάζε άιινο επίζεκνο θνξέαο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ρξφλνο θνίηεζεο ζηε ρνιή ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο
πξαγκαηηθήο

ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ θαηάηαμε ζην αληίζηνηρν

κηζζνινγηθφ θιηκάθην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηνρήο πιένλ ηνπ ελφο ησλ ηίηισλ ησλ
πεξηπηψζεσλ α’ θαη γ’ (δειαδή δηδαθηνξηθφ θαη κεηαπηπρηαθφ ή απνθνίηεζε απφ
ηελ ΔΓΓΑ θαη δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ), νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα Μ.Κ.
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ.
Πεξαηηέξσ, θαη’ άξζξ. 26 λ. 4354/2015 νξίζζεθε φηη φηη «1. Καηά ηελ πξψηε
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζηα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9 πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, ην
ρξφλν ππεξεζίαο ζην θνξέα πνπ ππεξεηνχλ, θαζψο θαη ην ρξφλν ππεξεζίαο, πνπ έρεη
αλαγλσξηζηεί απφ ην θνξέα απηφλ, κέρξη θαη ζηηο 31.12.2015. 2. Μεηά ηε κηζζνινγηθή
θαηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε κηζζνινγηθή εμέιημε φισλ ησλ ππαιιήισλ
αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 31.12.2017. Απφ 1.1.2018 ε κηζζνινγηθή εμέιημε ελεξγνπνηείηαη
εθ λένπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ζπλππνινγηδφκελνπ θαη ηνπ ηπρφλ
πιενλάδνληαο ρξφλνπ, πνπ είρε ππνινγηζζεί θαηά ηελ αξρηθή θαηάηαμε, ρσξίο φκσο λα
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ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ κέρξη ηηο 31.12.2017.»
Δλφςεη ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο, ζηελ πεξίπησζε λέσλ δηνξηζκψλ, θαηά ηε δηεηία
2016 - 2017, ε κηζζνινγηθή πξνψζεζε (θαηά 2 ΜΚ) ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ
ή θαηά 6 ΜΚ ζηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αξρηθή ηνπο
θαηάηαμε, εθφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο απνηεινχζε απαξαίηεην πξνζφλ γηα ην
δηνξηζκφ ηνπ ππαιιήινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα,
θαηαηίζεληαη απφ ππαιιήινπο πνπ δηνξίδνληαη απφ 1-1-2016 θαη εθεμήο, πξνο
αλαγλψξηζε κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ (κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ), ηνπο
νπνίνπο θαηείραλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο, ε πξνσζεκέλε κηζζνινγηθή
εμέιημε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ
εκεξνκελία αίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ, γηα ηνπο ήδε
ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο, εθθξεκνχλ απφ ην έηνο 2015 αηηήζεηο αλαγλψξηζεο
ζπλάθεηαο γηα κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ, ρσξίο αθφκε λα έρνπλ θξηζεί απφ ηα
αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ (1-1-2016) εθφζνλ θπζηθά κεζνιαβήζεη
ε απαηηνχκελε αλαγλψξηζε ηεο ζπλάθεηαο απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν.
Αληηζέησο,

ζηελ

πεξίπησζε

πνπ

ππνβιεζνχλ

αηηήζεηο

γηα

αλαγλψξηζε

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ 1-1-2016 θαη εθεμήο ε πξνσζεκέλε
κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρχνπλ απφ 1 -12018.

Επί ηνπ 3νπ εξσηήκαηνο
Με ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο ΓΔΔ)
ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2021 , ζηελ ππφζεζε C-760/2018, ην ΓΔΔ θιήζεθε λα
απαληήζεη ζηα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεζε ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν
Λαζηζίνπ (Διιάδα) αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηεο ξήηξαο 1 θαη ηεο ξήηξαο 5,
ζεκείν 2, ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ ζπλήθζε
ζηηο 18 Μαξηίνπ 1999 (ζην εμήο: ζπκθσλία-πιαίζην) θαη πεξηιακβάλεηαη ζην
παξάξηεκα ηεο νδεγίαο 1999/70/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1999, ζρεηηθά
κε ηε ζπκθσλία πιαίζην γηα ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ζπλήθζε απφ ηε
CES, ηελ UNICE θαη ην CEEP (ΔΔ 1999, L 175, ζ. 43), ζην πιαίζην έλδηθεο
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δηαθνξάο κεηαμχ, αθελφο, ηνπ Μ.Β. θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ θαη, αθεηέξνπ, ηνπ
εξγνδφηε ηνπο, ήηνη ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) κε ηελ
επσλπκία «Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ» (ζην εμήο: Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ), κε
αληηθείκελν ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο ηνπο σο απαζρνινχκελσλ κε
ζρέζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ δήκνπ.
Όζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο φηη ην άξζξν 103, παξάγξαθνο 8, ηνπ
ειιεληθνχ πληάγκαηνο ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο νδεγίαο
1999/70 θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζην εζληθφ δίθαην,
κε ζθνπφ λα απαγνξεπζεί απφιπηα, ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ε κεηαηξνπή ησλ
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, αξθεί ε
ππελζχκηζε φηη κηα νδεγία παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα έλαληη ηνπ θξάηνπο κέινπο
απνδέθηε θαη, ζπλεπψο, έλαληη φισλ ησλ εζληθψλ αξρψλ είηε θαηφπηλ ηεο
δεκνζίεπζήο ηεο είηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
θνηλνπνίεζήο ηεο (απφθαζε ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, Αγγειηδάθε θ.ιπ., C-378/07
έσο C-380/07, EU:C:2009:250, ζθέςε 204 θαη εθεί κλεκνλεπφκελε λνκνινγία).
Δλ πξνθεηκέλσ ε νδεγία 1999/70 πξνβιέπεη ξεηά, ζην άξζξν 3, φηη αξρίδεη λα ηζρχεη
ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ, δειαδή ζηηο 10 Ηνπιίνπ 1999.
Δληνχηνηο, φπσο πξνθχπηεη απφ πάγηα λνκνινγία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο
κεηαθνξάο κηαο νδεγίαο ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε, ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία
απεπζχλεηαη ε νδεγία νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ ηθαλψλ λα
ζέζνπλ ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ επηδηψθεη ε ελ ιφγσ
νδεγία (απφθαζε ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių
grupė, C-2/18, EU:C:2019:962, ζθέςε 55 θαη εθεί κλεκνλεπφκελε λνκνινγία). Γελ
έρεη ζεκαζία απφ ηελ άπνςε απηή αλ ε επίκαρε δηάηαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ε νπνία
ζεζπίζηεθε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο, έρεη σο ζθνπφ ηε
κεηαθνξά ηεο νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην (απφθαζε ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009,
Αγγειηδάθε θ.ιπ., C-378/07 έσο C-380/07, EU:C:2009:250, ζθέςε 206 θαη εθεί
κλεκνλεπφκελε λνκνινγία).
Καηά ζπλέπεηα, φιεο νη αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, αθφκε θαη φηαλ πξνβαίλνπλ ζε
αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο (απφθαζε ηεο 23εο
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Απξηιίνπ 2009, Αγγειηδάθε θ.ιπ., C-378/07 έσο C-380/07, EU:C:2009:250,
ζθέςε 207 θαη εθεί κλεκνλεπφκελε λνκνινγία).
ε θάζε πεξίπησζε, ελαπφθεηηαη επνκέλσο ζην αηηνχλ δηθαζηήξην λα εξκελεχζεη θαη
λα εθαξκφζεη ηηο θξίζηκεο δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, θαηά ην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ θαη εθφζνλ έρεη γίλεη θαηαρξεζηηθή ρξεζηκνπνίεζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα επηβιεζεί ε πξνζήθνπζα θχξσζε
γηα ηελ θαηαρξεζηηθή απηή ρξεζηκνπνίεζε θαη λα εμαιεηθζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο
παξαβίαζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Σν αηηνχλ δηθαζηήξην νθείιεη, ζην πιαίζην
απηφ, λα θξίλεη θαηά πφζνλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξάγξαθνο 3, ηνπ λφκνπ
2112/1920 κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα εθαξκνζηνχλ θαηφπηλ εξκελείαο ζχκθσλεο
πξνο ηελ νδεγία (απφθαζε ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, Αγγειηδάθε θ.ιπ., C-378/07 έσο
C-380/07, EU:C:2009:250, ζθέςε 203).
Σν ΓΔΔ έθξηλε φηη ε

ξήηξα 5 ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ δελ επηβάιιεη γεληθή

ππνρξέσζε ζηα θξάηε κέιε λα πξνβιέπνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ζ εζσηεξηθή έλλνκε
ηάμε ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο πξέπεη εληνχηνηο λα πξνβιέπεη έηεξν
απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα λα απνηξέπεηαη ε θαηαρξεζηηθή ρξεζηκνπνίεζε
δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη, αλ απαηηείηαη, λα
επηβάιινληαη θπξψζεηο γηα ηελ θαηάρξεζε απηή (απφθαζε ηεο 19εο Μαξηίνπ 2020,
Sánchez Ruiz θ.ιπ., C-103/18 θαη C-429/18, EU:C:2020:219, ζθέςε 87 θαη εθεί
κλεκνλεπφκελε λνκνινγία).
Σειηθψο, ην ΓΔΔ απνθάλζεθε ζε απάληεζε ησλ πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ
εηέζεζαλ απφ ην εζληθφ δηθαζηήξην φηη 1) θαη’ νξζή εξκελεία ηεο ξήηξαο 1 θαη ηεο
ξήηξαο 5, ζεκείν 2, ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
πνπ ζπλήθζε ζηηο 18 Μαξηίνπ 1999 θαη πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ηεο
νδεγίαο 1999/70/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ινπλίνπ 1999, ζρεηηθά κε ηε
ζπκθσλία πιαίζην γηα ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ζπλήθζε απφ ηε CES,
ηελ UNICE θαη ην CEEP, ε έλλνηα «δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ» θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο θαιχπηεη θαη ηελ απηνδίθαηε παξάηαζε ησλ
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
θαζαξηφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε νπνία έιαβε ρψξα
δπλάκεη ξεηψλ εζληθψλ δηαηάμεσλ θαη παξά ηε κε ηήξεζε ηνπ έγγξαθνπ ηχπνπ
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πνπ πξνβιέπεηαη θαη’ αξρήλ γηα ηε ζχλαςε ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο. 2) Η ξήηξα 5, ζεκείν 1, ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηελ εξγαζία
νξηζκέλνπ ρξφλνπ έρεη ηελ έλλνηα φηη, φηαλ έρεη ζεκεησζεί θαηαρξεζηηθή
ρξεζηκνπνίεζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά ηελ
έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, ε ππνρξέσζε ηνπ αηηνχληνο δηθαζηεξίνπ λα
εξκελεχζεη θαη λα εθαξκφζεη, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, φιεο ηηο θξίζηκεο
δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα επηβιεζεί ε πξνζήθνπζα
θχξσζε γηα ηελ θαηάρξεζε θαη λα εμαιεηθζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ηνπ
δηθαίνπ ηεο Έλσζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ δεηήκαηνο αλ νη δηαηάμεηο
πξνγελέζηεξεο θαη εηζέηη ηζρχνπζαο εζληθήο ξχζκηζεο πνπ επηηξέπεη ηε
κεηαηξνπή δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζχκβαζε εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ, ελδερνκέλσο, λα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ηεο
ζχκθσλεο απηήο εξκελείαο, κνινλφηη εζληθέο δηαηάμεηο ζπληαγκαηηθήο θχζεο
απαγνξεχνπλ απνιχησο ηέηνηα κεηαηξνπή φζνλ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα.
Καη’ άξζξ. 267 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο
(ΛΔΔ) νξίδεηαη φηη : «Τν Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο απνθαίλεηαη κε
πξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο:
α) επί ηεο εξκελείαο ησλ Σπλζεθψλ,
β) επί ηνπ θχξνπο θαη ηεο εξκελείαο ησλ πξάμεσλ ησλ ζεζκηθψλ ή ινηπψλ νξγάλσλ ή
νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο.
Δηθαζηήξην θξάηνπο κέινπο, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ αλαθχπηεη ηέηνην δήηεκα, δχλαηαη, αλ
θξίλεη φηη απφθαζε επί ηνπ δεηήκαηνο είλαη αλαγθαία γηα ηελ έθδνζε ηεο δηθήο ηνπ
απφθαζεο, λα παξαπέκςεη ην δήηεκα ζην Δηθαζηήξην γηα λα απνθαλζεί έπ’ απηνχ.
Δηθαζηήξην θξάηνπο κέινπο, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ αλαθχπηεη ηέηνην δήηεκα ζε εθθξεκή
ππφζεζε θαη ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο δελ ππφθεηληαη ζε έλδηθα κέζα ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθαίνπ, νθείιεη λα παξαπέκςεη ην δήηεκα ζην Δηθαζηήξην.
Όηαλ αλαθχπηεη ηέηνην δήηεκα ζε εθθξεκή ππφζεζε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θξάηνπο
κέινπο, ε νπνία αθνξά πξφζσπν ππφ θξάηεζε, ην Δηθαζηήξην απνθαίλεηαη ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.».
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Καηά ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ηα ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο
εξσηήκαηα, πνπ απεπζχλνληαη απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα, απνιαχνπλ ηνπ ηεθκεξίνπ
ιπζηηέιεηαο ζην θαλνληζηηθφ θαη πξαγκαηηθφ πιαίζην ηεο εθθξεκνχο ππφζεζεο, πνπ
απηά πξνζδηνξίδνπλ κε επζχλε ηνπο θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ νπνίνπ δελ νθείιεη λα
ειέγμεη ην ελσζηαθφ Γηθαζηήξην (ΓΔΚ 15.5.2003, Salzmann, C-300/2001, ζθέςεηο 29
θαη 31, πιι 2003.Η-4899), νχηε θαη κπνξεί απηφ λα αξλεζεί λα απαληήζεη ζηα
εξσηήκαηα απηά, εθηφο αλ νινθάλεξα πξνθχπηεη φηη ε εξκελεία ηνπ δηθαίνπ ηεο
Έλσζεο, πνπ δεηεί ην εζληθφ δηθαζηήξην, δελ έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
εθθξεκνχο ζ` απηφ θχξηαο δίθεο ή πξφθεηηαη γηα πξφβιεκα ππνζεηηθήο θχζεο ή δελ
έρνπλ παξαζρεζεί ζην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο ηα αλαγθαία λνκηθά θαη πξαγκαηηθά
ζηνηρεία γηα λα δψζεη απηφ ρξήζηκε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ ππνβιήζεθαλ
(ΓΔΚ 22.6.2006, Conseil General de la Viene, C-419/2004, ζθέςε 19, πιι 2006.Η5645). Ζ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δλσζεο αλαθνξηθά κε ηα πξνδηθαζηηθά
εξσηήκαηα είλαη εμ άιινπ δεζκεπηηθή ηφζν γηα ην εζληθφ δηθαζηήξην πνπ ππέβαιε ην
ζρεηηθφ εξψηεκα, φζν θαη γηα φια ηα εζληθά δηθαζηήξηα πνπ ηπρφλ ζα δηθάζνπλ ζηε
ζπλέρεηα ηελ ίδηα ππφζεζε. Ζ δεζκεπηηθφηεηα ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνβιέπεηαη
σο ζπλέπεηα ξεηά ζηε πλζήθε ηεο Έλσζεο, είλαη φκσο αλακθίβνιε, αθνχ κφλνλ
έηζη εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο ηεο εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηνπ ελσζηαθνχ
δηθαίνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη θαη λέα παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο
ζην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο, αλ ην εζληθφ δηθαζηήξην θξίλεη φηη αληηκεησπίδεη
δπζρέξεηεο θαηαλφεζεο ή εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε ήδε ζε
πξνεγνχκελν πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ή φηαλ ππνβάιιεηαη ζην Γηθαζηήξην λέν λνκηθφ
δήηεκα ή λέα ζηνηρεία, ηθαλά λα ην νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθή απάληεζε ζε εξψηεκα
πνπ ήδε ππνβιήζεθε (ΓΔΚ 11.6.1987, Pretore di Salo, 14/1986, ζθέςε 12, πιι
1987.2545). πλεπψο ε άξλεζε ή ε παξάιεηςε ηνπ εζληθνχ δηθαζηεξίνπ λα θξίλεη
ηελ εθθξεκή ζ` απηφ ππφζεζε κε βάζε ηελ εξκελεία, πνπ δφζεθε ζην ελσζηαθφ
δίθαην απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο, ζπληζηά παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ απηνχ, ε
νπνία ζηελ Διιάδα ειέγρεηαη αλαηξεηηθά κε ιφγν απφ ηνλ αξηζκφ 1 ησλ άξζξ. 559 ή
560 ΚΠνιΓ (ΑΠ Οι. 16/2013).
Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 164/2004 «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζπκβάζεηο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα» (ΦΔΚ Aʹ 134/19.7.2004), ην νπνίν κεηέθεξε
ηελ νδεγία 1999/70 ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Γεκνζίνπ

θαη

ηνπ

επξχηεξνπ

δεκφζηνπ
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ηνκέα,

πξνβιέπεη

ζην

άξζξν 2,

παξάγξαθνο 1, ηα εμήο: «Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ δηαηάγκαηνο εθαξκφδνληαη ζην
πξνζσπηθφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα [...] θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν εξγάδεηαη κε ζχκβαζε ή ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή ζχκβαζε έξγνπ ή άιιε ζχκβαζε ή ζρέζε πνπ
ππνθξχπηεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. [...]». Σν άξζξν 4 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο νξίδεη ηα εμήο: «1.

Όζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο

απαζρφιεζεο, νη εξγαδφκελνη νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ επηηξέπεηαη, εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ
φηη ε ζχκβαζή ηνπο είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, λα αληηκεησπίδνληαη δπζκελψο ζε ζρέζε
κε ηνπο αληίζηνηρνπο εξγαδφκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Καη’ εμαίξεζε θαη κφλνλ
επηηξέπεηαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θάζε θνξά πνπ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθνί
ιφγνη, νη νπνίνη ηελ δηθαηνινγνχλ. 2.

Ζ απαηηνχκελε πεξίνδνο πξνυπεξεζίαο ζε

ζρέζε κε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο είλαη ε ίδηα ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθηφο απφ ηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο δηθαηνινγείηαη δηαθνξεηηθή
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνυπεξεζίαο.». Σν άξζξν 5 ηνπ ελ ιφγσ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο,
«1.

κε

ηίηιν

«Γηαδνρηθέο

ζπκβάζεηο»,

πξνβιέπεη

ηα

εμήο:

Απαγνξεχνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινχληαη

κεηαμχ ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή
εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο [ή] παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο, εθφζνλ κεηαμχ ησλ
ζπκβάζεσλ απηψλ κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ. 2.

Ζ

θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη
απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Αληηθεηκεληθφο ιφγνο πθίζηαηαη, φηαλ νη επφκελεο ηεο
αξρηθήο ζπκβάζεσο ζπλάπηνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ νκνεηδψλ αλαγθψλ
πνπ ζρεηίδνληαη επζέσο θαη ακέζσο κε ηε κνξθή ή ην είδνο ή ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο. 3.

Ζ ζχλαςε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη εγγξάθσο θαη νη ιφγνη

πνπ ηελ δηθαηνινγνχλ αλαθέξνληαη ξεηψο ζηε ζχκβαζε, εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ
επζέσο απφ απηήλ. Καη’ εμαίξεζε, ν έγγξαθνο ηχπνο δελ απαηηείηαη, φηαλ ε
αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ ηνπ επθαηξηαθνχ ραξαθηήξα ηεο απαζρφιεζεο, δελ
έρεη δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο κελφο, εθηφο αλ ν έγγξαθνο ηχπνο πξνβιέπεηαη
ξεηά απφ άιιε δηάηαμε. Αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν
εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζήο ηνπ.». Σν
άξζξν 6 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ην νπνίν αθνξά ηελ αλψηαηε δηάξθεηα
ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νξίδεη ηα εμήο: «1.

πκβάζεηο πνπ

θαηαξηίδνληαη δηαδνρηθψο θαη εθηεινχληαη κεηαμχ ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ
12

εξγαδφκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο
φξνπο εξγαζίαο, απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζε
ζπλνιηθφ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο απαζρφιεζεο, είηε ζπλάπηνληαη θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ είηε ζπλάπηνληαη θαη’ εθαξκνγήλ άιισλ δηαηάμεσλ ηεο
θεηκέλεο λνκνζεζίαο. 2.

πλνιηθφο ρξφλνο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο άλσ ησλ

είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ επηηξέπεηαη κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ, απφ ηε θχζε
θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
θείκελε

λνκνζεζία,

πξνζιακβάλνληαη
επηδνηνχκελνπ

φπσο,

ζην
ή

ηδίσο,

πιαίζην

δηεπζπληηθά

ζπγθεθξηκέλνπ

ρξεκαηνδνηνχκελνπ

ζηειέρε,

εξγαδφκελνη

εξεπλεηηθνχ

πξνγξάκκαηνο,

ή

πνπ

νηνπδήπνηε

εξγαδφκελνη

πνπ

πξνζιακβάλνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθπιήξσζε
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο.». Σν άξζξν 7
ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 164/2004, κε ηίηιν «πλέπεηεο παξαβάζεσλ», έρεη σο
εμήο: «1.

Οπνηαδήπνηε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ

άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε.».
Πεξαηηέξσ, απαγνξεχεηαη ε απφ ην λφκν κνληκνπνίεζε πξνζσπηθνχ, πνπ ππάγεηαη
ζην πξψην εδάθην ή ε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεψλ ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. ηνπο
θαλφλεο απηνχο, ηνπο νπνίνπο πξψηνο δηαηχπσζε ν θνηλφο λνκνζέηεο κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 2190/1994, ππάγεηαη, ελφςεη ηεο αδηάζηηθηεο δηαηχπσζεο ηνπ άξζξνπ 103
παξ. 7 θαη 8 ηνπ Σπληάγκαηνο, ηφζν ην πξνζσπηθφ, πνπ ζπλδέεηαη κε ην Γεκφζην,
ηνπο ΟΣΑ θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζην ηνκέα κε
ππαιιειηθή ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ, φζν θαη ην πξνζσπηθφ, πνπ πξνζιακβάλεηαη κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πιήξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 103 παξ. 3 θαη 8 ηνπ πληάγκαηνο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο
πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίαο, κέιεκα ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε ήηαλ λα
απνηξέςεη ηε ζπλέρηζε κηαο ζπλήζνπο πξαθηηθήο ηνπ παξειζφληνο, θαηά ηελ νπνία
αξρηθψο πξνζιακβάλνληαλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε ηππηθά πξφζθαηξσλ θαη απξφβιεπησλ ή
επεηγνπζψλ αλαγθψλ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά
θαη ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο (άξζξα 55 έσο 82 ηνπ π.δ. 410/1988), ζηε ζπλέρεηα
δηαπηζησλφηαλ φηη νη αλάγθεο απηέο ήηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο θαη, ηειηθά, γηα ηελ
θάιπςε ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ, "ηαθηνπνηνχληαλ" ην θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν
πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ, είηε κε ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο
13

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ, είηε κε ην δηνξηζκφ ηνπ σο κφληκνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη’ απνθιεηζκφ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο ίδηεο ζέζεηο, βάζεη ησλ παγίσλ δηαηάμεσλ ηεο
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (βι. Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο ΡΜΓ/213-2001, ζει. 731.744,745,755 θαη ΡΜΔ/21-3-2001, ζει. 763, 771, 772, 782). Έηζη,
κέιεκα ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε ήηαλ λα απνηξέςεη ηε κεηαηξνπή ησλ
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, φρη απιψο
απηψλ πνπ θάιππηαλ παξνδηθέο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο, αιιά θαη εθείλσλ πνπ
πξάγκαηη θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Γηα λα απνηξέςεη, ινηπφλ, ηε
ζπλέρηζε ηεο πην πάλσ πξαθηηθήο, ν αλαζεσξεηηθφο λνκνζέηεο πξφζζεζε ηελ
πξνκλεκνλεπφκελε δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ γ’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ
πληάγκαηνο, ε νπνία πιένλ αδηαθξίησο απαγνξεχεη ηελ απφ ην λφκν αθφκε
κνληκνπνίεζε ηνπ θαηά ηνλ πξναλαθεξφκελν ηξφπν πξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ
ή ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ
ρξφλνπ. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, πνπ ζπλάπηνληαη ππφ ηελ ηζρχ ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 103 ηνπ
πληάγκαηνο θαη 21 ηνπ λ. 2190/1994 κε ην Γεκφζην, ηνπο ΟΣΑ θαη φινπο ηνπο
ππφινηπνπο θνξείο, πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, δελ κπνξνχλ λα
κεηαηξαπνχλ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, έζησ θαη αλ απηέο θαιχπηνπλ πάγηεο
θαη δηαξθείο αλάγθεο. Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ,
θαη’ νξζφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο έλλνκεο ζρέζεο θαηά ηε δηαδηθαζηηθή
δηαδηθαζία, σο ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο
θαη δηαξθείο αλάγθεο, αθνχ ν εξγνδφηεο, βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, δελ έρεη
πιένλ ηελ επρέξεηα γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Σπρφλ αληίζεηε
εξκελεία, φηη δειαδή ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξνχλ λα
αλαγλσξίδνληαη, θαη’ νξζφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ, σο ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη
κεηά ηελ αλσηέξσ ζπληαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε, ζα είρε σο ζπλέπεηα ηε δηαηψληζε
ελφο απνδνθηκαζκέλνπ απφ ηνλ αλαζεσξεηηθφ λνκνζέηε θαηλνκέλνπ.
Σν ΓΔΔ ζηελ επίκαρε ππφζεζε C- 760/2018 απνθάλζεθε φηη ε ζπκθσλία-πιαίζην γηα
ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ έρεη ηελ έλλνηα φηη, φηαλ έρεη ζεκεησζεί
θαηαρξεζηηθή ρξεζηκνπνίεζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, ε ππνρξέσζε ηνπ αηηνχληνο δηθαζηεξίνπ λα
εξκελεχζεη θαη λα εθαξκφζεη, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, φιεο ηηο θξίζηκεο δηαηάμεηο
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ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα επηβιεζεί ε πξνζήθνπζα θχξσζε γηα
ηελ θαηάρξεζε θαη λα εμαιεηθζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο
Έλσζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ δεηήκαηνο αλ νη δηαηάμεηο πξνγελέζηεξεο
θαη εηζέηη ηζρχνπζαο εζληθήο ξχζκηζεο πνπ επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή δηαδνρηθψλ
ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ,
ελδερνκέλσο, λα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ηεο ζχκθσλεο απηήο εξκελείαο, κνινλφηη
εζληθέο δηαηάμεηο ζπληαγκαηηθήο θχζεο απαγνξεχνπλ απνιχησο ηέηνηα κεηαηξνπή
φζνλ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, νη ππάιιεινη κπνξνχλ εκπξνζέζκσο θαη παξαδεθηψο λα
επηθαιεζηνχλ ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ θαη ηελ νδεγίαο 1999/70/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ζε εθθξεκή δίθε ηνπο κε ηελ Δπηρείξεζε ελψπηνλ ηνπ επηιεθζέληνο
εζληθνχ δηθαζηεξίνπ.

Αζήλα, 20-04-2021
Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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