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Απνηεινχκελν απφ ην Γηθαζηή Αληψλην Μειηζζηλφ,

Πξνεδξεχνληα Δθέηε, πνπ φξηζε ην Σξηκειέο πκβνχιην

Γηνηθήζεσο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη απφ ηε Γξακκαηέα

Διέλε Καξξά.

πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 28

Ηαλνπαξίνπ 2020, γηα λα δηθάζεη ηελ ππφζεζε κεηαμχ • ΣΧΝ

ΚΑΛΟΤΝΣΧΝ - ΔΦΔΗΒΛΖΣΧΝ: 1.Γ.Μ ηνπ Ν. θαη 2. Η. Μ.

ηνπ Α., θαηνίθσλ σο εθ ηεο εξγαζίαο ηνπο Γήκνπ

Μεηακφξθσζεο νδ. Γεκαξρείνπ αξ. 1, ηνπο νπνίνπο

εθπξνζψπεζε ζην αθξναηήξην, κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242

παξ. 2 ΚΠνιΓ, ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηνπο Αλαζηάζηνο

Παπαγγέινπ.

ΣΟΤ ΚΑΘ' ΟΤ Ζ ΚΛΖΖ - ΔΚΚΑΛΟΤΝΣΟ: Γήκνπ

Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο, κε ΑΦΜ********* , πνπ  εδξεχεη

ζηελ Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ, ηνλ
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νπνίν εθπξνζψπεζε ζην αθξναηήξην, ε πιεξεμνχζηα

δηθεγφξνο ηνπ Όιγα Γηαθνπκάθε.

νη ελάγνληεο Γ. Μ. θαη Η. Μ. ήδε θαινχληεο - εθεζίβιεηνη,

κε ηελ απφ 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 αγσγή ηνπο, πξνο ην

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ, πνπ είρε θαηαηεζεί κε

***/****, δήηεζαλ λα γίλνπλ δεθηά ηα φζα αλαθέξνληαη ζ'

απηή.

Σν Γηθαζηήξην εθείλν εμέδσζε ηελ ππ' αξηζκ. 2927/

2014 νξηζηηθή απφθαζή ηνπ, αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ θαη

δέρζεθε ελ κέξεη ηελ αγσγή.

Σελ απφθαζε απηή πξνζέβαιε ν θαζ' νπ ε θιήζε - εθθαιψλ

- ελαγφκελνο Γήκνο Μεηακφξθσζεο , κε ηελ απφ 30 Οθησβξίνπ

2014 (αξηζ. θαηαζ. 7226/2014) έθεζή ηνπ, πξνο ην Γηθαζηήξην

ηνχην θαη δήηεζε λα γίλνπλ δεθηά φζα αλαθέξνληαη ζ' απηή.

Σν Γηθαζηήξην, ηνχην εμέδσζε ηελ ππ' αξηζκ. 5527 2018

κε νξηζηηθή απφθαζή ηνπ, δηέηαμε ηελ επαλάιεςε ηεο

ζπδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζζεί κε επηκέιεηα ησλ

δηαδίθσλ αληίγξαθν ηεο απφ 21/2/2013 αγσγήο.

Ζ ππφζεζε επαλέξρεηαη πξνο ζπδήηεζε κε ηελ απφ 12

Ηνπλίνπ 2019 (αξηζκ. θαηαζ. 7981/6500/2019) θιήζε ησλ

θαινχλησλ - εθεζηβιήησλ - ελαγφλησλ, δηθάζηκνο ηεο νπνίαο

νξίζζεθε ε αλαθεξνκέλε ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο, εθθσ20

ηνπ

κεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

λήζεθε απφ ηε ζεηξά ηνπ νηθείνπ πηλαθίνπ θαη ζπδεηήζεθε.

Ο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ησλ θαινχλησλ - εθεζηβιήησλ

- ελαγφλησλ, θαηέζεζε εκπξφζεζκα ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη

παξαζηάζεθε κε δήισζή ηνπ, θαηά ην άξζξν 242 παξ. 2

Κ. Πνι.Γ.
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο  Μνλν-

Ζ πιεξεμνχζηα δηθεγφξνο ηνπ θαζ' νπ ε θιήζε -

εθθαινχληνο - ελαγνκέλνπ, αλαθέξζεθε ζηηο πξνηάζεηο

πνπ θαηέζεζε.

ΜΔΛΔΣΖΔ ΣΖ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ

ΚΔΦΣΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ

Ννκνηχπσο θέξεηαη πξνο ζπδήηεζε κε ηελ απφ 12/6/

2019 θιήζε ησλ ελαγφλησλ, ήδε εθεζηβιήησλ ε απφ 30/1 0/

2014 θαη κε αξηζκφ εθζ. θαηαζέζεσο 7226/2014 έθεζε ηνπ

ελαγνκέλνπ, ήδε εθθαινχληνο θαηά ηεο 2927/2014 νξηζηηθήο

απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, πνπ

δίθαζε θαη' αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία

ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ηεο

5527/2018 απνθάζεσο απηνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ην νπνίν

δηέηαζζε ηελ θαη' άξζξνλ 254 Κ.Πνι.Γ. επαλάιεςε ηεο

ζπδεηήζεσο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζζεί κε επηκέιεηα ησλ

δηαδίθσλ θεθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφ 21/2/2013 ελδίθνπ

αγσγήο. Ζ έθεζε έρεη αζθεζεί λνκνηχπσο θαη εκπξνζέζκσο

(άξζξα 495 Η, 2, 496, 518 θαη 591 1 Κ.Πνι.Γ.), φπσο ήδε,

θξίζεθε κε ηελ σο άλσ 5527/2018 απφθαζε απηνχ ηνπ

Γηθαζηεξίνπ θαη πξέπεη λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ σο πξνο ην

παξαδεθηφ θαη βάζηκν ησλ ιφγσλ ηεο, θαηά ηελ Ηδία, σο

άλσ, εξγαηηθή δηαδηθαζία. Με ηελ απφ 21/2/2013 αγσγή,

επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε εθθαινπκέλε απφθαζε νη ελάγνληεο

εμέζεηαλ φηη, απαζρνιήζεθαλ κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο,

ραξαθηεξηδφκελεο θαη' επίθαζηλ σο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζε

επηρείξεζε ηνπ ελαγνκέλνπ Γήκνπ, σο εξγαδφκελνη αλήθνληεο ζε

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ηνπ Νφκνπ 2643/ 1998), θαιχπηνληαο

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη παξέρνληαο ελ ηνηο πξάγκαηη

ππεξεζίεο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ

ρξφλνπ ζην πιαίζην νξγαλσκέλνπ απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.

πξνγξάκκαηνο. Όηη, ππφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο εξγάζζεθαλ ζηνλ

ελαγφκελν Γήκν απφ ηεο πξνζιήςεψο ηνπο ην 2004 έσο ηελ
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θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο ζηηο 30/4/2010, ε νπνία

είλαη άθπξε, θαζφζνλ έγηλε α) ρσξίο ην απαηηνχκελν έγγξαθν θαη

ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, β) θαηαρξεζηηθψο, δει- απφ

εθδηθεηηθφηεηα, ιφγσ ηεο δηθαζηηθήο δηεθδηθήζεσο ησλ εξγαζηαθψλ

δηθαησκάησλ ηνπο θαη γ) θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί

νκαδηθψλ απνιχζεσλ. Όηη απφ ηηο 4/4/201 1 έσο 2/2/2013,

ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη ζηνλ ελαγφκελν κε ηα ίδηα θαζήθνληα

δπλάκεη πξνζσξηλήο Γηαηαγήο θαη ηεο 261 1/2011 απνθάζεσο

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Με

βάζε ην ηζηνξηθφ ηνχην, δεηνχζαλ (α) λα αλαγλσξηζζεί φηη

ζπλδένληαη κε ηνλ ελαγφκελν Γήκν κε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, (β) λα αλαγλσξηζζεί ε αθπξφηεηα ηεο

θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο, (γ) λα ππνρξεσζεί ν

ελαγφκελνο λα ηνπο απαζρνιεί ζηηο πξν ηεο θαηαγγειίαο ζέζεηο

αη εηδηθφηεηεο, θαηαβάιινληαο ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο

Η Η

30 ηνπ

κεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

θαη (δ) λα ππνρξεσζεί λα θαηαβάιιεη ζε έθαζην ησλ

ελαγφλησλ, ην πνζφ ησλ 10.000 επξψ σο ρξεκαηηθή

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο.

Σν πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην κε ηελ εθθαινπκέλε

απφθαζή ηνπ, αθνχ απέξξηςε σο αβάζηκν ην αίηεκα πεξί
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο  Μνλν-

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, ιφγσ εζηθήο βιάβεο, δέρζεθε

ελ κέξεη ηελ αγσγή σο βάζηκε θαη θαη' νπζίαλ θαη (α)

αλαγλψξηζε φηη νη ελάγνληεο ζπλδένληαη κε ηνλ ελαγφκελν

κε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, πιήξνπο

απαζρνιήζεσο. (β) Αλαγλψξηζε φηη ε απφ 30/4/2010

θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ ελαγφλησλ είλαη

άθπξε θαη (γ) Τπνρξέσζε ηνλ ελαγφκελν λα απαζρνιεί ηνπο

ελάγνληεο, ζηηο ζέζεηο θαη κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ θαηείραλ,

πξν ηεο θαηαγγειίαο, θαηαβάιινληαο, ηηο αληηζηνηρνχζεο ζ'

απηέο απνδνρέο, επ' απεηιή ρξεκαηηθήο πνηλήο πελήληα (50)

επξψ, ππέξ εθάζηνπ ησλ ελαγφλησλ γηα θάζε εκέξα

παξαιείςεσο ζπκκνξθψζεσο ζηελ σο άλσ ππνρξέσζε.

Καηά ηεο απνθάζεσο απηήο παξαπνλείηαη ν ελαγφκελνο

ήδε εθθαιψλ, κε ηελ έλδηθε έθεζή ηνπ, γηα ηνπο

αλαθεξφκελνπο ζ' απηή ιφγνπο, πνπ αλάγνληαη, εθηφο ηνπ

πξψηνπ ιφγνπ πνπ επαλαθέξεη ηελ έλζηαζε ηνπ ανξηζηίαο ηεο

αγσγήο ηελ νπνία πξφηεηλε θαη ζην πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην,

ζε εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ θαη ζε

πιεκκειήο εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη δεηεί ηελ εμαθάληζή

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε αγσγή.

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 648 θαη
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

θήο θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ (άξζξ. 1, 2,

3 ηνπ N. 2112/1920 ή 1, 3, 5 ηνπ Β.Γ ηεο 16/18-7-1920),

αλαθχπηεη αθπξφηεηα σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλεο

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζπκβάζεσο θαη ζεσξείηαη, φηη ηφηε

θαηαξηίζζεθε εληαία ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζηελ νπνία

δελ είλαη δπλαηή ε απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ρσξίο θαηαγγειία

ηεο ζπκβάζεσο θαη θαηαβνιή ηεο λφκηκεο απνδεκηψζεσο.

Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 21 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Ν. 2190/ 1994, νη

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ

απηνχ λφκνπ επηηξέπεηαη θαη απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα αληηκεηψπηζε

επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε δηάξθεηα

απαζρνιήζεσο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ κήλεο κέζα

ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα κελψλ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο

πξνζιήςεσο πξνζσπηθνχ γηα αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ,

ιφγσ απνπζίαο πξνζσπηθνχ ε θελψζεσλ ζέζεσλ ε δηάξθεηα ηεο

απαζρνιήζεσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο κήλεο γηα ην ίδην

άηνκν, ρσξίο λα επηηξέπεηαη εγθχξσο παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο

ζπκβάζεσο θαηά ην απηφ εκεξνινγηαθφ έηνο ή κεηαηξνπή ζε ζχκβαζε

ανξίζηνπ ρξφλνπ. Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ έηνπο 2001

πξνζηέζεθε ζην άξζξν 103 απηνχ ε παξάγξαθνο 8, κε ηεο νπνίαο ηα

εδάθηα α' θαη γ ' νξίδεηαη φηη λφκνο νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηε ρξνληθή

δηάξθεηα ησλ ζρέζεσλ εξγα-
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ζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν

δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, γηα ηελ

θάιπςε είηε νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη πέξαλ ησλ

πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 3 εδ. α' απηνχ, είηε πξφζθαηξσλ,

είηε απξνβιέπησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ θαηά ηελ παξ. 2

εδ. β' απηνχ. Απαγνξεχεηαη ε απφ ην λφκν κνληκνπνίεζε

πξνζσπηθνχ, πνπ ππάγεηαη ζην πξψην εδάθην ή ε κεηαηξνπή

ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. ηνπο θαλφλεο

απηνχο, ηνπο νπνίνπο πξψηνο δηαηχπσζε ν θνηλφο λνκνζέηεο

κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, ππάγεηαη, ελφςεη

ηεο αδηάζηηθηεο δηαηχπσζεο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 7 θαη 8

ηνπ πληάγκαηνο, ηφζν ην πξνζσπηθφ, πνπ ζπλδέεηαη κε ην

Γεκφζην, ηνπο ΟΣΑ θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ

επξχηεξνπ δεκφζηνπ 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 5

ηνπ πληάγκαηνο. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη δηαδνρηθέο

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ ζπλάπηνληαη

ππφ ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 103 ηνπ

πληάγκαηνο θαη 21 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ην Γεκφζην, ηνπο

ΟΣΑ θαη φινπο ηνπο ινηπνχο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ

δεκφζηνπ ηνκέα, δελ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπκβάζεηο

ανξίζηνπ ρξφλνπ, έζησ θαη αλ απηέο θαιχπηνπλ πάγηεο θαη

δηαξθείο θαη φρη πξφζθαηξεο ή απξφβιεπηεο αλάγθεο.

Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ ζπκβάζεσλ

απηψλ, θαη' νξζφ λνκηθφ ρααθηεξηζκφ ηεο έλλνκεο

ζρέζεο θαηά ηε δηαδηθαζηηθή δηαδηθαζία, σο

ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ πεξίπησζε

50
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, αθνχ ν

εξγνδφηεο, βάζεη ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, δελ έρεη πιένλ

επρέξεηα γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ.

πλεπψο, ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο δελ είλαη

δπλαηή ππφ ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 103 ηνπ

πληάγκαηνο θαη 21 ηνπ Ν. 2190/1994 ε εθαξκνγή ηεο

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 3 ηνπ Ν. 21 12/

1920.

Πεξαηηέξσ, ζηηο 10-7-1999 δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ε Οδεγία 1999/70/ΔΚ ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο 28-6-1999, ζην άξζξν 2 ηεο νπνίαο νξίδεηαη φηη

ζηα θξάηε κέιε παξέρεηαη πξνζεζκία ζπκκνξθψζεσο πξνο ην

πεξηερφκελν απηήο έσο ηηο 10-7-2001 κε δπλαηφηεηα

παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο απηήο έσο ηηο 10-7-2002. Με ηε

ξήηξα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο νξίδεηαη φηη

εθαξκφδεηαη απηή ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ έρνπλ

ζχκβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, φπσο

θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία, ηηο ζ.ζ.ε. ή ηελ πξαθηηθή ηνπ

θάζε Κξάηνπο κέινπο, ελψ κε ηε ξήηξα 5 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο

απηήο Οδεγίαο νξίδεηαη φηη γηα λα απνηξαπεί ε θαηάρξεζε πνπ

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαδνρηθψλ

ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηα θξάηε

κέιε, χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο

ή θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, φηαλ δελ ππάξρνπλ ηζνδχλακα

λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαηαρξήζεσλ,

ιακβάλνπλ θαηά ηξφπν πνπ λα

ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο εηδηθψλ ηνκέσλ ή θαη

θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα

αλαθεξφκελα κέηξα θαη εηδηθφηεξα θαζνξίδνπλ α)

αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ αλαλέσζε

ηέηνησλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο, β) ηε κεγίζηε
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ζπλνιηθή δηάξθεηα δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γ) ηνλ αξηζκφ ησλ αλαλεψζεσλ

ηέηνησλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο ηα θξάηε

κέιε, χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο θνηλσληθνχο

εηαίξνπο ή θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαζνξίδνπλ, φηαλ

ρξεηάδεηαη, ππφ πνηεο ζπλζήθεο νη ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ α) ζεσξνχληαη δηαδνρηθέο θαη β)

ραξαθηεξίδνληαη ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ.

Ήδε ν εζληθφο λνκνζέηεο έρεη εμεηδηθεχζεη ηηο ζπλζήθεο

απηέο κε ηα Π.Γ. 81/2003 θαη 164/ 2004, απφ ηα νπνία ην

δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ησλ

νπνίσλ ε ηζρχο άξρηζε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 2-4-2003 θαη 19-7-2004

αληίζηνηρα. Με ην άξζξν 5 ηνπ ηειεπηαίνπ

Π. Γ/ηνο νξίδνληαη ηα εμήο "Απαγνξεχνληαη νη δηαδνρηθέο

ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινχληαη κεηαμχ ηνπ ίδηνπ

εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ ίδηα ε παξεκθεξή

εηδηθφηεηα θαη ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο εθφζνλ

κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν

ησλ ηξηψλ κελψλ. Ζ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ επηηξέπεηαη θαη'

εμαίξεζε, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.

Αληηθεηκε  ληθφο ιφγνο πθίζηαηαη φηαλ νη επφκελεο ηεο αξρηθήο

ζπκ-
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

βάζεσο ζπλάπηνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ νκνεηδψλ

αλαγθψλ, πνπ ζρεηίδνληαη επζέσο θαη ακέζσο κε ηε κνξθή ή ην

είδνο ή ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. (...) ε θάζε

πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ δελ

επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ, κε ηελ επηθχιαμε

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ”. Χο θχξσζε,

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξάλνκεο θαηαξηίζεσο δηαδνρηθψλ

ζπκβάζεσλ, πξνβιέθζεθε απφ ην άξζξν 7 ηνπ απηνχ Π.Γ/ηνο ε

απηνδίθαηε αθπξφηεηα ηνπο θαη ε θαηαβνιή ζηνλ εξγαδφκελν

ηφζν ησλ απνδνρψλ γηα ηελ εξγαζία, πνπ παξέζρε, εθφζνλ νη

άθπξεο ζπκβάζεηο εθηειέζζεθαλ εμ νινθιήξνπ ή θαηά έλα

κέξνο φζν θαη απνδεκηψζεσο ίζεο κε ην πνζφ ην νπνίν

δηθαηνχηαη ν αληίζηνηρνο εξγαδφκελνο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε

πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο ηνπ, ελψ ζεζπίζζεθε

πνηληθή θαη πεηζαξρηθή επζχλε γηα ηελ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ

απηψλ.

Όκσο, ελφςεη ηνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ. 164/2004 άξρηζαλ

λα ηζρχνπλ απφ ηηο 19-7-2004, πεξηέιαβε απηφ ζην άξζξν ηνπ 1

1, σο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ

νπσζδήπνηε ηελ σο άλσ πξνζαξκνγή απφ 107-2002, νπφηε

έιεμε ε πξνζεζκία πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο

ζηελ πξναλαθεξφκελε Οδεγία. Έηζη, κε ην άξζξν 1 1 παξ. Ηα

ηνπ ελ ιφγσ Π. Γ/ηνο νξίδνληαη ηα εμήο: "Γηαδνρηθέο ζπκβάζεηο

θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, νη

νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο

θαη είλαη ελεξγέο έσο ηελ έ-

λαξμε ηζρχνο απηνχ, ζπληζηνχλ εθεμήο, ζχκβαζε εξγαζίαο
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ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) πλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα

δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ (24)

κελψλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο αλεμαξηήησο

αξηζκνχ αλαλεψζεσλ ζπκβάζεσλ ή ηξεηο ηνπιάρηζηνλ

αλαλεψζεηο πέξαλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξ. 1

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, κε ζπλνιηθφ

ειάρηζην ρξφλν απαζρφιεζεο δέθα νθηψ (18) κελψλ, κέζα

ζε ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ

απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, β) Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο

ηνπ εδαθίνπ (α) λα έρεη πξάγκαηη δηαλπζεί ζηνλ ίδην θνξέα,

κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή

παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ αξρηθή

ζχκβαζε.

Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηελ

Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο

(Δ.Δ.Σ.Α.Α), ζην πιαίζην εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο,

σο θνξέαο λνείηαη ν νηθείνο Ο.Σ.Α ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο

πξνζέθεξε πξαγκαηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ, γ) Σν αληηθείκελν ηεο

ζχκβαζεο λα αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη επζέσο

θαη ακέζσο κε πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα,

φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ ην νπνίν

ππεξεηεί ν θνξέαο απηφο δ) Ο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο

ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο πξέπεη λα έρεη παξαζρεζεί θαηά πιήξεο

ή κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαη ζε θαζήθνληα ίδηα ή παξεκ

θεξή κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αξρηθή

ζχκβαζε. νη

70
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο κεησκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ζπληζηνχλ,

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζπκβάζεηο

ανξίζηνπ ρξφλνπ κεησκέλεο απαζρφιεζεο αληίζηνηρεο κε ηελ

αλαγξαθφκελε ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 1, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο

ζπλδξνκήο ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν

πξνυπνζέζεσλ, ν εξγαδφκελνο ππνβάιιεη, εληφο απνθιεηζηηθήο

πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ

παξφληνο, αίηεζε πξνο ηνλ νηθείν θνξέα, ζηελ νπνία αλαθέξεη

ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ησλ

πξνυπνζέζεσλ απηψλ. Αξκφδην φξγαλν λα θξίλεη αηηηνινγεκέλα

εάλ ζπληξέρνπλ, θαηά πεξίπησζε, νη πξνυπνζέζεηο ηεο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, είλαη ην νηθείν Τπεξεζηαθφ

πκβνχιην ή ην φξγαλν πνπ εμνκνηψλεηαη κε απηφ θαη φπνπ δελ

ππάξρεη, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ην δηνηθνχλ φξγαλν ηνπ

νηθείνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ην φξγαλν πνπ εμνκνηψλεηαη κε

απηφ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο

επηρεηξήζεηο αξκφδην φξγαλν είλαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην

Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., χζηεξα

απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ δηνηθνχληνο

νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο. Σν θαηά ηα αλσηέξσ αξκφδην φξγαλν

θξίλεη πεξαηηέξσ εάλ ζηηο ζπκβάζεηο έξγνπ ή άιιεο ζπκβάζεηο ή

ζρέζεηο, ππνθξχπηεηαη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Ζ θαηά ηηο

σο άλσ δηαηάμεηο θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ νινθιεξψλεηαη

ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ

παξφληνο δηαηάγκαηνο. Σέινο, θαηά ηελ ηξίηε παξάγξαθν

ηνπ άξζξνπ 11, νη θαηά ηελ παξ. 2 θξίζεηο ησλ αξκφδησλ

νξγάλσλ, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζην

Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.), ην
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νπνίν απνθαίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δηαβίβαζε

ζε απηφ ησλ ζρεηηθψλ θξίζεσλ. Ζ επηινγή κε ην αλσηέξσ

Π. Γ. ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο

ξήηξαο 5 ηεο επίκαρεο Οδεγίαο, έγηλε, αθνχ έιαβε ππφςε, φπσο νξίδεη θαη

ε Οδεγία απηή, ηηο αλάγθεο εηδηθψλ ηνκέσλ, φπσο είλαη θαη ν επξχηεξνο

δεκφζηνο ηνκέαο, πνπ δηθαηνινγνχλ δηάθνξε ξχζκηζε απφ ηνλ ηδησηηθφ

ηνκέα, αθνχ πθίζηαληαη δηαθνξέο ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη δηαθνξεηηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ

ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα, έλεθα ησλ νπνίσλ θαη ε ζέζπηζε ησλ σο

άλσ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο. πλεπψο, εθφζνλ δελ

ζπληξέρνπλ νη ηηζέκελεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη. Έηζη, ελφςεη ησλ

αλσηέξσ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 1999 70/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο E. E. , ε

νπνία δελ επηβάιιεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ

ρξφλνπ, έζησ θαη αλ απηέο θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, σο

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.

2112/1920 νχηε θαη' επηηαγή ηεο Οδεγίαο απηήο έρεη εθαξκνγή θαηά ην

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10-7-2002 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Π.Γ

154/2004, αιιά βέ βαηα θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Π.Γ.

απηνχ (βι. 80

Οι. ΑΠ 19 θαη 20/2007, Α.Π. 64/2010, Σξάπεδα Ννκηθψλ

Πιεξνθνξηψλ ΝΟΜΟ).
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

Δπίζεο, κε ην άξζξν 1 παξ. 3 θαη 6 ηνπ λ. 2527/1997

«ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο

πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα», νη ακηγείο θαη κηθηέο

επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ ζηηο νπνίεο ν ΟΣΑ θαηέρεη άκεζα ή

έκκεζα ην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ,

ππήρζεζαλ ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ λ. 2190/1994 σο πξνο

ηελ πξφζιεςε ηαθηηθψλ θαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ

δηνηθεηηθψλ ππάιιεισλ, ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ, θαζψο

θαη ηνπ ηαθηηθνχ θαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ

πξνζσπηθνχ ηεο θαηεγνξίαο YE. νη επηρεηξήζεηο απηέο

πξνζιακβάλνπλ πιένλ ην κε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη

ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαηεγνξίαο ΤΔ κε βάζε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπο θαη αλ δελ πθίζηαηαη θαλνληζκφο

κε βάζε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε, ε

πξφζιεςε θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή

ζρέζε, ειέγρεηαη απφ ην Α ΔΠ, φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ θαη ησλ αξρψλ ηεο

δεκνζηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο

αμηνθξαηίαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

(βι. Δθ.Θεζ. 2046/1999 θαη Δθ.Θεζ. 1762/1999 φ.π.).

Δπίζεο κε ην άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ v. 2190/1994, φπσο

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 2738/1999,

εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άλσ λφκνπ

ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε εθηέιεζε εηδηθνχ

πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη θαη

επηδνηείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, Ζ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ

πξνζσπηθνχ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηε δηαδηθαζία

θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα απηά.

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 πνπ

αθνξά ζηε ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ λ. 2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α): 1.

ε επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο πνπ δηαηεξνχλ
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ππνθαηαζηήκαηα ή εθκεηαιιεπζείο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α) πνπ

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηνπ

πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ έδξα θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ή

ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θνξέα. ηελ

πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο εθείλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη

γίλεηαη ρσξηζηφ γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ή ηηο εθκεηαιιεχζεηο

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε αλάινγα κε

ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Ζ ππνρξέσζε ηεο

επηρείξεζεο εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998 λα πξνζιακβάλεη ηα πξφζσπα πνπ

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζε πνζνζηφ νθηψ ηνηο

εθαηφ έρεη εθπιεξσζεί, φηαλ, παλειιαδηθά, έρεη ηνπνζεηεζεί

ζηελ επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε ή ηνλ θνξέα ηεο παξ. 8 ηνπ

άξζξνπ 2 ν αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ

πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ ή έρνπλ πξνθεξπρζεί κε ηηο δηαηάμεηο

ηνπ Ν. 2643/1998 ζέζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλεηαη ην

ζπλνιηθφ πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ. Σα άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ

απα-

90

ζρνινχληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο

ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998, θαη' εθαξκνγή ηνπ

πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Νέσλ

ζέζεσλ Δξγαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηα νπνία ν

εξγνδφηεο ηνπο επηζπκεί λα ζπλεγίζεη λα απαζρνιεί θαη
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θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεσξείηαη, σο

πξνο φιεο ηηο ζπλέπεηεο φηη ηνπνζεηήζεθαλ δπλάκεη ηνπ

Ν. 2643/1998 (Μ.Πξ.Β0ινπ 17/2012 ΣΝΠ ΝΟΜΟ.

Μ.Πξ.Αζ. 4737/2011. αδεκ.).

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.1 α, β ηνπ

Ν2643/1998 (Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ

θαηεγνξηψλ θα άιιεο δηαηάμεηο), «ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ

απηνχ ππάγνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ: α. Οη

πνιχηεθλνη γνλείο κε ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ, έλα απφ ηα ηέθλα

πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ν επηδψλ ή ν άγακνο γνλέαο ηξηψλ

αλειίθσλ ηέθλσλ β. Σα άηνκα, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50%

ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εμαηηίαο 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.)...».

Οζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε θαη

ηελ ζρεηηθή ηξνπνινγία πνπ αθνινχζεζε ζπλάγεηαη φηη:

Ο λ. 2643/1998 (Α 
r 
22()) απνιακβάλεη ζπληαγκαηηθνχ

εξείζκαηνο εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ

πληάγκαηνο, ζχκ-

θσλα κε ηηο νπνίεο ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο ή εηδηθέο

αλάγθεο πξέπεη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο θξαηηθήο θξνληίδαο.

Έθθαλζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηνπ Κξάηνπο καξηπξεί ε

πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ 6 ζην αλαζεσξεκέλν άξζξν 21 ηνπ

πληάγκαηνο. χκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα λνκνινγία ε σο άλσ

παξερφκελε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ζηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο

δελ εκπνδίδεη ην λνκνζέηε λα θαζνξίζεη ειεχζεξα ηελ έθηαζε θαη

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηφο θξίλεη σο θαηάιιειεο (βι. ΣΔ

481/1997, 1426/1979, 2699/1977 θαη 2249/1979, επίζεο βι. ΝΚ
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413/2010). Γειαδή ην χληαγκα δελ ζέηεη θαλφλα ακέζσο θαη

επζέσο εθαξκνζηέν, αιιά ζεζπίδεη θαηεπζπληήξηα δηάηαμε, κε

ηελ νπνία απεπζχλεηαη  πξνο ην λνκνζέηε ε ππφδεημε λα ιεθζεί

γηα νξηζκέλε θαηεγνξία πνιηηψλ εηδηθή πξφλνηα, αθήλεη φκσο ζε

απηφλ (ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε) κεγάιν πιαίζην θξηηεξίσλ, κε βάζε

ηα νπνία θαη θαη' απφιπην εθηίκεζή ηνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην είδνο

θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο κέξηκλαο (ΣΔ 482/1977, Ν Κ

413/2010, ΜΠξσηΒφινπ 17/2012, ΜΗΣξσηΡφδνπ 67/2013 αζθ

θά).

Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε πξνζηίζεηαη κεηά ην ηέινο ηεο

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3227/2004. χκθσλα κε ηε

δηάηαμε απηή, ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί κέζα

ζην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζε επηρεηξήζεηο

ή εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.

2643/1998 (Α' 220) κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή δπλάκεη

απνθάζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο,

ζεσξείηαη, σο πξνο φιεο ηηο ζπλέπεηεο, φηη

ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξέ-
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

ρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη ηνπ λ. 2643/1998, εθφζνλ ν

εξγνδφηεο δειψλεη φηη επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα ηνπο

απαζρνιεί.

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη κία θαηεχζπλζε γηα

νηνλεί απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή

ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε απφ ηα ΑΜΔΑ ζηνπο

θνξείο ή εθκεηαιιεχζεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.

2643/1998 ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη ζεσξείηαη σο πξνο φιεο ηηο

ζπλέπεηεο, φηη ηα Άηνκα κε Αλαπεξία ηνπνζεηήζεθαλ θαη

ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχληαη δπλάκεη ηνπ Ν. 2643/1998.

Γηεπξχλεηαη ζπλεπψο ην εθαξκνζηηθφ πεδίν θαη επεθηείλεηαη ε

πξνζηαζία ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο

απαζρνιήζεσο ησλ ΑΜΔΑ κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν παχζε ηεο

παξαζρεζείζαο εξγαζίαο ηνπο κε αζθαιηζηηθά κέηξα ή κε

πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ ρνξήγεζαλ αξκφδηα ΓΗθαζηήξηα.

Με ηε δηάηαμε απηή εμνκνηψλνληαη ηα άηνκα απηά κε ηα

πξνζιακβαλφκελα εμαξρήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ

λφκνπ. Δπνκέλσο, δελ ηζρχεη γηα ηηο ζπκβάζεηο απηέο ε ζρεηηθή

λνκνινγία φπσο δηακνξθψζεθε ηειεπηαίσο πνπ απαγνξεχεη

ξεηψο ηε δπλαηφηεηα ζπλερίζεσο ησλ ζπκβάζεσλ (άξζξα 103

μμ 7, 8 ηνπ πληάγκαηνο θαη 21 ηνπ Ν. 2190/ 1994, ΟΛ. Α.Π.

19/2007, 20/2007, 7/201 1), αθνχ ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ

εδξάδεηαη ζηελ αξρήο ηεο αλάγθεο εηδηθήο πξνζηαζίαο ησλ

ΑΜΔΑ, δει. ην άξζξν 21 ηνπ π-

ληάγκαηνο θαη ν Ν. 2643/1998 είλαη εηδηθφ έλαληη ησλ

σο άλσ δηαηάμεσλ.

Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεη, κεηά ηελ

θαηά ην έηνο 2001 αλαζεψξεζε ηνπ, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:
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3. Σν Κξάηνο κέξηκλα 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 ηε

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο

Υψξαο». Πεξαηηέξσ ην άξζξν 103 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεη φηη: « . .. 7.

Ζ πξφζιεςε ππαιιήισλ ζην Γεκφζην θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην

ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ

ηεο παξαγξάθνπ 5, γίλεηαη είηε κε δηαγσληζκφ είηε κε επηινγή

ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη

ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο Αξρήο, φπσο λφκνο νξίδεη. Νφκνο

κπνξεί λα πξνβιέπεη εηδηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο πνπ πεξηβάιινληαη

κε απμεκέλεο εγγπήζεηο δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο ή εηδηθέο

δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ζέζεηο ην αληηθείκελν ησλ

νπνίσλ πεξηβάιιεηαη απφ εηδηθέο ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο ή

πξνζηδηάδεη ζε ζρέζε εληνιήο. 8. 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 παξαγξά θνπ 3

είηε πξφζθαηξσλ είηε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ

αλαγθψλ θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2. Νφκνο

νξίδεη επίζεο ηα θαζήθνληα πνπ κπνξεί λα αζθεί ην
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

πξνζσπηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Απαγνξεχεηαη ε απφ ην λφκν

κνληκνπνίεζε πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζην πξψην εδάθην ή ε κεηαηξνπή

ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. νη απαγνξεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ

απηήο ηζρχνπλ θαη σο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε έξγνπ».

ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2190/1994 πξνβιέπεηαη φηη: « 1. Ζ πιήξσζε

ηδξπφκελνη ή πθηζηάκελσλ ζέζεσλ, ν αξηζκφο, νη θαηεγνξίεο θαη νη θιάδνη

ή εηδηθφηεηεο ησλ πξνζιακβαλφκελσλ απνθαζίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο

θείκελεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο

Κπβεξλήζεσο, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη

δεχηεξνπ βαζκνχ θαη απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ

Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο

λφκνπ, ζε φζεο πεξηπηψζεηο δελ πξναπαηηείηαη εγθξηηηθή απφθαζε

Τπνπξγψλ ή ηνπ Πξσζππνπξγνχ ή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ απνθαζίδεηαη θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν

ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Α,.Δ.Π., κε επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. 2... 3...». ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ

απηνχ νξίδεηαη φηη: « 1. πληζηάηαη Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο

Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.), ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή>).

Πεξαηηέξσ, ζην Κεθάιαην Γ ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, εηδηθφηεξα δε ζηελ

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κεθαιαίνπ ηνχηνπ, φπσο

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.

2527/1997 (Α 
F

206), νξίδνληαη ηα εμήο: «ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α' W

θαη ηνπ παξφληφο (Γ') ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ

ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξψζεηο

ηνπ, πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990.

ηνλ θαηά ηα αλσηέξσ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη κφλνλ ππάγνληαη επίζεο: - νη
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Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β' βαζκνχ».

Αθνινχζσο, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.

2190/1994 απαξηζκνχληαη θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ νη νπνίεο

εμαηξνχληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ελ ιφγσ Κεθαιαίνπ Γ' ηνπ

λφκνπ ηνχηνπ, κεηαμχ δε ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ αλαθέξεηαη,

ππφ ζηνηρ. Ηδ', θαη «ην πξνζσπηθφ ησλ ακηγψλ ή κηθηψλ

επηρεηξήζεσλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο». Ζ θαηεγνξία

φκσο απηή δηαγξάθεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ

πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, ζηελ παξ. 3 ηνπ

νπνίνπ νξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «νη ακηγείο θαη κηθηέο

επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκνχ ζηηο νπνίεο ν Ο. Σ. Α.

θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνχ ηεο

θεθαιαίνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ Ν. 2190

1994 σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηαθηηθψλ θαη κε ζχκβαζε

νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΗΗ Δ,

ΣΔ θαη ΓΔ θαη ηαθηηθνχ θαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ

πξνζσπηθνχ ηεο θαηεγνξίαο YE, κε εμαίξεζε ην εξγαηνηερληθφ

πξνζσπηθφ YE». ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ πνπ εμαηξνχληαη

ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 2190/1994 πξνζηέζεθε,

κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 20 Ν. 2738/1999 (Α' 180) θαη

«θα. Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε εθηέιεζε εηδηθνχ

πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο, πνπ πξνθεξχζζεηαη θαη επηδνηείηαη

απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.. Ζ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα

θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα απηά». Ήδε
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009 αληηθαηαζηάζεθαλ νη

παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, φζνλ

αθνξά δε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ πνπ

εμαηξείηαη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 2190/ 1994 αλαθέξεηαη ζηελ

πεξίπησζε ηε" ηεο παξ. 2: « Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη

ζε εθηέιεζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο αλέξγσλ

ΑκεΑ, πνπ πξνθεξχζζεηαη θαη επηδνηείηαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.».

Δμάιινπ, ν Ν. 2643/ 1998 «Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε

πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 220), ν

νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πξνέβιεςε θαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη

επαγγεικαηηθή έληαμε Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) ζην

δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νξίδεη , ηα εμήο: α) Άξζξν 1

(«πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα»): «1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ

απηνχ ππάγνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ β. ηα

άηνκα, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε

εμαηηίαο 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.)

». β) Άξζξν 2 («Πξνζηαζία ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»): « 1. Α) Β) 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 ηαηο εθαηφ (10%), ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο

θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 1 κε ηελ αθφινπζε ζεηξά

πξνηεξαηφηεηαο: α) Πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζηα πξφζσπα ηνπ

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1». γ) Άξζξν

2: «8. νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο
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θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα: α). .. β) γ) ηα λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία είηε

αλήθνπλ 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». Σέινο, ν Ν. 3227/2004 (Α' 31), ζην

άξζξν 11 κε ηίηιν «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Ν. 2643/1998» φξηζε, ζηελ

παξάγξαθν 1, ηα εμήο: « Σα Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ απαζρνινχληαη θαηά

ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή

θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998, θαη' εθαξκνγή

ηνπ πξν-

γξάκκαηνο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Νέσλ ζέζεσλ Δξγαζίαο

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, ηα νπνία ν εξγνδφηεο ηνπο επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα

απαζρνιεί θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεσξείηαη, σο

πξνο φιεο ηηο ζπλέπεηεο, φηη ηνπνζεηήζεθαλ δπλάκεη ηνπ Ν. 2643/1998

(ΦΔΚ 220 Α)». Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζπληαγκαηηθψλ θαη

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα: Ο N. 2643/1998

απνιακβάλεη ζπληαγκαηηθνχ εξείζκαηνο, εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21

ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο ή εηδηθέο

αλάγθεο πξέπεη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο θξαηηθήο θξνληίδαο. Έθθαλζε ηεο

ππνρξέσζεο απηήο ηνπ Κξάηνπο καξηπξεί ε πξνζζήθε ηεο

πξναλαθεξζείζαο παξαγξάθνπ 6 ζην αλαζεσξεκέλν άξζξν 21 ηνπ

πληάγκαηνο. χκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα λνκνινγία ε σο άλσ

παξερφκελε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ζηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο δελ
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

εκπνδίδεη ηνλ λνκνζέηε λα θαζνξίζεη ειεχζεξα ηελ έθηαζε

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηφο θξίλεη σο θαηάιιειεο, (βι

.η.Δ. 481/1997, 1426/1979, 2699/1977 θαη 2249/1979). Γειαδή ην

χληαγκα δελ ζέηεη θαλφλα ακέζσο θαη επζέσο εθαξκνζηέν, αιιά ζεζπίδεη

θαηεπζπληήξηα δηάηαμε, κε ηελ νπνία απεπζχλεηαη πξνο ην λνκνζέηε ε

ππφδεημε λα ιεθζεί γηα νξηζκέλε θαηεγνξία πνιηηψλ εηδηθή πξφλνηα,

αθήλεη φκσο ζ' απηφλ (ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε), κεΤάιν πιαίζην θξηηεξίσλ,

κε βάζε ηα νπνία θαη θαη' απφιπην εθηίκεζε ηνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην είδνο

θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο κέξηκλαο (. η. Δ. 482/1977). Ζ πξφζιεςε ηαθηη-

θνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ

ρξφλνπ απφ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, πεξί ησλ νπνίσλ θαη ην

ελ αξρή εξψηεκα, ππφθεηηαη, αλακθηζβήηεηα, ζηηο δηαδηθαζίεο

ηνπ Ν. 2190/1994 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 18 απηνχ (ΣΔ

911/2005, 1189/2004, 373/2002 θαη 374/2002), ηνχησλ (ησλ

επηρεηξήζεσλ) ζεσξνπκέλσλ σο θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ

δεκφζηνπ ηνκέα, θαηά ηε λνκνζεηηθψο ηζρχνπζα ζήκεξα

νξηνζέηεζε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, φηη ν Γήκνο

θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην 50% ηνπιάρηζην ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο

θεθαιαίνπ, άιισο ππάγνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ πξφζιεςε,

φκσο, ΑκεΑ απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα

γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαηά ηηο εηδηθέο θαη ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο

ηνπ Ν. 2643/1998, πνπ ξπζκίδνπλ ην πνζνζηφ ησλ εθάζηνηε

πξνζιεπηέσλ, ηηο ζέζεηο, ηε δηαδηθαζία επηινγήο θιπ. Ο Ν.

2643/1998 ζέηεη έλα εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο γηα ηα

ΑκεΑ κε ζθνπφ «λα παξέρεηαη ζηα άηνκα απηά ε επρέξεηα λα

επηηχρνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο εμέιημε θαη έληαμε, ρσξίο

απνθιεηζκνχο ή δηαθξίζεηο». Μηα εθδήισζε ηεο πξνζηαζίαο
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απηήο είλαη ε πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ.

2 πεξ. ηε' ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη πνπ

επηβάιιεη ηε ξεηή εμαίξεζε ησλ αλέξγσλ ΑκεΑ απφ ην

ζηελφ πιαίζην ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ δηάηαμε απηή πξνβιέπεη κελ

ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα

ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν. 2190/1994,

φρη φκσο θαη ηελ ηπρφλ ζπλέρεηα ηνπο κεηά ηε ιήμε ηνπ

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηα εηδηθά

πξνγξάκκαηα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Σα ΑκεΑ λνκίκσο ζπλάπηνπλ, ζηα

πιαί-

ζηα θαη θαη' εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο απφ ηνλ

Ο.Α.Δ.Γ. λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία,

ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ην ρξνληθφ

δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ην εθάζηνηε επηδνηνχκελν πξφγξακκα.

Ζ επηδνηνχκελε απηή πξφζιεςε ππαιιήισλ είλαη εμαηξεηηθή,

δηφηη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε πξαγκαηψζεσο ησλ

πξνγξακκάησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ νξίδεηαη φηη δηελεξγείηαη κε

ηνπο φξνπο, ηελ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα, πνπ θαζνξίδνληαη

ζηα πξνγξάκκαηα. ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ

Ν. 3227/2004 αλαθέξεηαη φηη νη πξνζιήςεηο Αηφκσλ κε

Αλαπεξίεο «ζα κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη πξνζιήςεηο ηνπ Ν.

2643/1998 γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο» θαη φηη «κε ηνλ ηξφπν απηφ

δίδεηαη κηα νπζηαζηηθή θαηεχζπλζε γηα δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ

εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα επηδνηνχκελα

πξνγξάκκαηα θαη δηεπθνιχλνληαη νη εξγνδφηεο ψζηε λα θξαηνχλ

ζηελ επηρείξεζε ηνπο άηνκα πνπ δηθαηνχληαη πξνζηαζίαο θαη
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα είλαη παξαγσγηθά ζηελ επηρείξεζε

ηνπο>). Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 1 ηνπ Ν.

3227/2004 πεξί δπλαηφηεηαο απαζρφιεζεο ησλ ΑκεΑ θαη κεηά

ηελ ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ εμαζθαιίδεη πεξαηηέξσ ηελ

πξναλαθεξζείζα πξνζηαζία θαη δηακνξθψλεη κηα θαηεχζπλζε

ηνπ λνκνζέηε γηα νηνλεί απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ, εθφζνλ ν εξγνδφηεο εθθξάζεη

ξεηή βνχιεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, δειαδή

δηεπξχλεηαη ην εθαξκνζηηθά πεδίν ηνπ Ν. 2643/1998 θαη

επεθηείλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζηελ ζπλέρηζε

ηεο απαζρφιεζεο ησλ ΑκεΑ κεηά ηελ θαηά ηα άλσ πξφζιεςε

ηνπο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία πεξί

πιήξνπο εμνκνίσζεο ησλ αηφκσλ απηψλ κε ηα

πξνζιακβαλφκελα εμ αξρήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άλσ

λφκνπ, αθνχ ε ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο ζα γίλεηαη γηα

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη. ζην άξζξν 1 1 παξ. 1

ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Καη' αθνινπζίαλ δελ ηζρχεη γηα ηηο ζπκβάζεηο

απηέο θαη ε ζρεηηθή λνκνινγία πνπ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ

απαγνξεχεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπκβάζεσλ,

δει. βάζεη ησλ άξζξσλ 103 παξ. 7 θαη 8 ηνπ πληάγκαηνο θαη 21

ηνπ Ν. 2190/1994 (Οι. Α. Π. 19/ 2007 θαη 20/2007), αθνχ ην

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ εδξάδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλάγθεο

εηδηθήο πξνζηαζίαο ησλ ΑκεΑ, δειαδή ην άξζξν 21 ηνπ

πληάγκαηνο θαη ν Ν. 2643/ 1998, είλαη εηδηθφ έλαληη ησλ άλσ

δηαηάμεσλ, θαηά ηα πξναλαθεξζέληα. Βεβαίσο δελ έρεη θξηζεί

αληηζπληαγκαηηθφο ν

Ν. 2643/1998, νπφηε θαη ε θξίζηκε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 1 ηνπ

Ν. 3227/2004, σο παξαπέκπνπζα ζε απηφλ, δελ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο

πληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Πεξαηηέξσ, βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζα

δηεπθνιχλνληαη θαη νη εξγνδφηεο ζηελ επηινγή ΑκεΑ, ηα νπνία έρνπλ

δνθίκσο εηδηθεπζεί ζηελ επηρείξεζε ηνπο θαη ζηα νπνία έρνπλ εξγαζηαθά
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θαη νηθνλνκηθά «επελδχζεη» γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κε ακειεηέν

(ζπλήζσο ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. είλαη ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο).

Δίλαη εχινγν φηη ε βνχιεζε ηνπ εξγνδφηε δελ ζα είλαη ζεηηθή γηα φια ηα

απαζρνιεζέληα ζε έλα πξφ ξακκα ΑκεΑ, νπφηε ζα ππάξρνπλ

δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη γηα

ππνρξεσηηθή πξφζιεςε ΑκεΑ πξνο θάιπςε ηνπ λνκίκνπ

πνζνζηνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2643/1998

(Γλσκνδφηεζε Ν. . Κ. 413/2010 ΝΟΜΟ). Δμάιινπ, ζχκθσλα

κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε

ζεκάησλ ηνπ λ. 2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α) παξ. 1: «ε

επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο πνπ δηαηεξνχλ

ππνθαηαζηήκαηα ή εθκεηαιιεχζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α) πνπ

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηνπ

πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ έδξα θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ή

ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θνξέα. ηελ

πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο εθείλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη

γίλεηαη ρσξηζηά γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ή ηηο εθκεηαιιεχζεηο

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε αλάινγα κε

ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Ζ ππνρξέσζε ηεο

επηρείξεζεο, εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998 λα πξνζιακβάλεη ηα πξφζσπα πνπ
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

αλαθέξνληαη ζην άξζξν I ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζε πνζνζηφ νθηψ ηνηο

εθαηφ έρεη εθπιεξσζεί, φηαλ, παλειιαδηθά, έρεη ηνπνζεηεζεί

ζηελ επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε ή ηνλ θνξέα ηεο παξ. 8 ηνπ

άξζξνπ 2 ν αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ

πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ ή έρνπλ πξνθεξπρζεί κε ηηο δηαηάμεηο

ηνπ Ν. 2643/1998 ζέζεηο, κε ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλεηαη ην

ζπλνιηθφ πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ. Σα άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ

απαζρνινχ-

ληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο ζε

επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 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 ζπλερίζεη λα απαζρνιεί θαη κεηά

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεσξείηαη, σο πξνο

φιεο ηηο ζπλέπεηεο, φηη ηνπνζεηήζεθαλ δπλάκεη ηνπ N.

2643/1998 (ΦΔΚ 220 Eπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 56 ηνπ λ.

4186/2013 (ΦΔΚ Α' 193/17-09-2013), κε ηνλ ηίηιν

«Γηεχξπλζε Πξνζηαζίαο ησλ ΑΜΔΑ» πξνζηέζεθε ζην

αλσηέξσ άξζξν εδάθην σο εμήο: « Σα Άηνκα κε Αλαπεξίεο

πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηε

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο

ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζ. 2 ηνπ λ. 2643/1998 (Α' 220) κε

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή δπλάκεη απνθάζεσλ

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο, ζεσξείηαη

σο πξνο φιεο ηηο ζπλέπεηεο, φηη ηνπνζεηήζεθαλ θαη

ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη ηνπ λ.

2643/1998, εθφζνλ ν εξγνδφηεο δειψλεη φηη επηζπκεί λα

ζπλερίζεη λα ηνπο απαζρνιεί».
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Δπ' απηνχ ηνπ λνκηθνχ δεηήκαηνο ηαπηίζζεθε κε ηηο σο άλσ

απφςεηο θαη ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, κε ηελ ππ

αξηζκφλ 413/2010, νκφθσλε γλσκνδφηεζή ηνπ (βι. ΝΟΜΟ).

Ζ έλδηθε αγσγή ζηεξίδεηαη ζην εηδηθφ λνκνζεηηθφ

θαζεζηψο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ) θαη ηηο

ζπλαθείο πεξηπηψζεηο, φπσο ηνχην αλαιχζεθε ζηε κείδνλα

λνκηθή ζθέςε πνπ πξνεγήζεθε θαη ζηεξίδεηαη Ηδίσο ζηηο δηα-

ηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ Νφκσλ 2738/

99, 3812/2009, 2643/98 θαη 3727/2004, άπαληα δε αλαθέξνληαη

ζην ζρεηηθφ δηθφγξαθν απφ ηνπο ελάγνληεο, ήηνη, ε ππαγσγή

ηνπο ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ε πξφζιεςή ηνπο δηα

ηνλ Ο.Α.Δ.Γ απφ ην ελαγφκελν, ε εθδήισζε ηεο βνπιήζεσο ηνπ

ηειεπηαίνπ λα ηα απαζρνιεί ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο

θαιχπηνληαο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ θαη ε κεηαηξνπή

ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη άθπξε

θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηνπο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή

ηεο λνκίκνπ απνδεκηψζεψο ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηνπ

πξψηνπ ιφγνπ ηεο εθέζεσο σο αβαζίκνπ.

Απφ ηελ εθηίκεζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ εγγξάθσλ, ηα

νπνία επηθαινχληαη θαη πξνζθνκίδνπλ νη δηάδηθνη,

απνδεηθλχνληαη ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: Ζ κελ

πξψηε ελάγνπζα σο αξρεγφο πνιχηεθλεο κνλνγνλετθήο

νηθνγέλεηαο θαη ν δεχηεξνο ελάγσλ, σο άηνκν κε

αλαπεξία (ΑΜΔΑ) πξνζειήθζεζαλ απφ ηελ

«Καηαζθεπαζηηθή Δηαηξεία Γήκνπ Μεηακφξθσζεο -

ΓΔ.Σ.Δ.Μ.Α.», πνπ απνηειεί δεκνηηθή επηρείξεζε

(6ΗΣφξ Τη
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

ηνπ ελαγνκέλνπ ζηηο πην θάησ ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ, ελ ηνηο

πξάγκαζη, παξείραλ εμ' αξρήο εμεξηεκέλε εξγαζία πιεξνπο

απαζρνιήζεσο, θαιχπηνληαο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο απηνχ

(φπσο εμάιινπ ηνχην, αλεγλσξίζζε δπλάκεη θαη ηεο ππ' αξηζκφλ

158/18-5-2009 απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ

ελαγνκέλνπ), ε πξψηε ελάγνπζα απφ 8/6/2004 σο ππάιιεινο

γξαθείνπ κε θαζήθνληα δηνηθεηηθήο ππνζηεξίμεσο ηνπ

ηκήκαηνο εζφδσλ θαη ν δεχηεξνο ελάγσλ απφ 10/5/2003 σο

ππάιιεινο γξαθείνπ κε θαζήθνληα δεκηνπξγίαο πξσηνθφιινπ

θαη ηεξήζεσο αξρείνπ, αξρηθψο βάζεη πξνγξάκκαηνο

επηδνηήζεσο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο Ο.Α.Δ.Γ., επί ηξία έηε κε

επηρνξήγεζε πξνο ηνλ ελαγφκελν θαη γηα έλα αθφκε έηνο ρσξίο

ηελ επηρνξήγεζε, ζηε ζπλέρεηα δε κεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ

πξνγξάκκαηνο κε ζησπεξή αλαλέσζε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεσο

ησλ ελαγφλησλ, πνπ επηζπκνχζε ν ελαγφκελνο απνδερφκελνο

ηεο ππεξεζίεο ηνπ9φπσο ηνχην ν ελαγφκελνο απνδερφκελνο ηηο

ππεξεζίεο ηνπο φπσο ηνχην πξνθχπηεη θαη απφ ηηο ππ' αξ.

158/18-5-2009, 57/19-2-2010 280/1610-2013 απνθάζεηο ηνπ

δεκνηηθή ζπκβνπιίνπ ηνχηνπ. Δηδηθφηεξα κε ηελ δεχηεξε ησλ

σο άλσ απνθάζεσλ (ππ' αξ.

57.19-2-2010), ιχζεθε ε «Καηαζθεπαζηηθή Δηαηξία Γήκνπ

Μεηακφξθσζεο — ΓΔ.ΣΔ.Μ.Α» θαη ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ

ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελαγφλησλ, κεηαθέξζεθε ζηνλ

ελαγφκελν, ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηδησηηθνχ

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ΓΔ. Ζ

πξναλαθεξφκελε απφθαζε αθπξψζεθε κε ηελ ππ' αξ.

9440/5919/29-3-2010 απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν ελαγφκελνο έπαπζε

απφ 30-4-2010 λα απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ελαγφλησλ,

ηειηθά φκσο, κε ην ππ. αξ. 9/27-5-2010 πξαθηηθφ ηεο Δηδηθήο

Δπηηξνπήο άξζξνπ 152 Ν. 3463/2006 αθπξψζεθε ε ελ ιφγσ
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απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ζπλέπεηα

λα εμαθνινπζεί ε ηζρχο ηεο ππ' αξ. 57/19-2-2010 απφθαζεο

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ελαγφκελνπ, δηα ηεο

νπνίαο ηνχηνο εθδήισζε ηελ επηζπκία ηνπ λα ζπλερίζεη λα

απαζρνιεί ηνπο ελάγνληεο ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηδησηηθνχ

δηθαίνπ, ανξίζηνπ ρξφλνπ, ελψ πεξαηηέξσ, δπλάκεη ηεο ππ' αξ.

2611/2011 απφθαζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Μνλνκεινχο

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, νη ελάγνληεο ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη

ζηνλ ελαγφκελν κε ηα ίδηα θαζήθνληα απφ ηελ 6-4-2011

(εκεξνκελία επίδνζεο ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ζηνλ ελαγφκελν)

έσο ηελ 20-12-2013 (εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο θιήζεο).

Δπνκέλσο, νη εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο ησλ ελαγφλησλ θαηέζηεζαλ

ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηά ηα άξζξα 269 N. 3463/2006 θαη 25 N.

3613/2007, δπλάκεη ηεο ππ' αξ. 57/19-2-2010 απφθαζεο

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ελαγνκέλνπ πεξί κεηαθνξάο ησλ

ελαγφλησλ ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηδησηηθνχ

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ΓΔ (βι. ζρεη.

ππ' αξ. 46/2009 απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Η ηνπ Διεγθηηθνχ

πλεδξίνπ), επηπξνζζέησο δε γηα ηνλ δεχηεξν ελάγνληα θαη θαη'

άξζξν 1 1 παξ. 1 ηει. εδ. Ν. 3227/2004, φπσο πξνζηέζεθε κε ην

άξζξν 56 Ν. 4186/2013, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ηα άηνκα κε

αλαπεξίεο, πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί, κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο

πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4186/2013 ζηηο 17-9-2013, ζε

επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2

ηνπ λ. 2643/1998 - κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Ο.Σ.Α. θαη νη

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο - κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή

δπλάκεη απνθάζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή κε πξνζσξηλέο
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100 θχιιν ηεο ππ' αξηζκφ 5933/2020 απφθαζεο ηνπ

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.-

δηαηαγέο, ζεσξείηαη σο πξνο χιεο ηηο ζπλέπεηεο, φηη

ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο

δπλάκεη ηνπ Ν. 2643/1998, δειαδή κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο

ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ν εξγνδφηεο δειψλεη φηη επηζπκεί λα

ζπλερίζεη λα ηνπο απαζρνιεί (βι. ζρεη. ππ' αξ. 413/2010

γλσκνδφηεζε ηνπ E' Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ

Κξάηνπο). Ζ γελφκελε εθ κέξνπο ηνπ ελαγφκελνπ, δηα ηεο

παχζεο απνδνρήο ππεξεζηψλ ησλ ελαγφλησλ, απφ 30-4-2010

θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ απηψλ,

επεηδή έιαβε ρψξα άλεπ θαηαβνιήο απνδεκίσζεο απφιπζεο

ζηνπο ελάγνληεο, είλαη άθπξε

Καη' αθνινπζία ησλ αλσηέξσ δελ έζθαιε ην

πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην, ην νπνίν δέρζεθε ελ κέξεη ηελ αγσγή

σο βάζηκε θαη θαη' νπζίαλ, αιιά νξζψο εξκήλεπζε θαη

εθήξκνζε ηνλ Νφκν θαη (νξζψο) εθηίκεζε ηηο απνδείμεηο. Σα

αληίζεηα δε ππνζηεξηδφκελα απφ ηνλ εθθαινχληα κε ηελ έθεζή

ηνπ, είλαη αβάζηκα θαη πξέπεη λα απνξξηθζνχλ, φπσο θαη ε

έθεζε ζην ζχλνιφ ηεο. Σέινο ηα δηθαζηηθά έμνδα ησλ δηαδίθσλ,

πξέπεη λα ζπκςεθηζζνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα ηνλ δεχηεξν βαζκφ

δηθαηνδνζίαο, θαζφζνλ ε εξκελεία ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ

εθαξκφζζεθαλ ήηαλ ηδηαηηέξσο δπζρεξήο (άξζξν 179

Κ.Πνι.Γ.).

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ

ΓΗΚΑΕΔΗ θαη' αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ

ηελ απφ 30/ 10/2014 θαη κε αξηζκφ εθζέζεσο θαηαζέζεσο

7226/2014 έθεζε θαηά ηεο 2927/2014 νξηζηηθήο

απνθάζεσο ηνπ Μν λνκεινχο
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Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ.

ΓΔΥΔΣΑΗ ηππηθά θαη

ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ ηελ έθεζε θαη' νπζίαλ.

ΤΜΦΖΦΗΕΔΗ ηα δηθαζηηθά έμνδα ησλ δηαδίθσλ.

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα

ζηηο 27 Οθησβξίνπ 2020 ζε έθηαθηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ρσξίο

λα παξίζηαληαη νη δηάδηθνη θαη νη πιεξεμνχζηνί

ηνπο δηθεγφξνη.

Ο ΓΗΚΑΣΖ Ζ ΓΡΑ

ΑΣΔΑ
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