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ΔΕΕ C‑760/18 – Δημόσιο – ΟΤΑ: Μονιμοποίηση συμβασιούχων – παρατασιούχων 

 

Με απόφασή του το ΔΕΕ έκρινε ότι η απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου σε αορίστου δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 103 παρ. 8 του 

Συντάγματος. 

 

Συγκεκριμένα, με την απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 2021, στην υπόθεση C-760/18, Μ.Β. 

κ.λπ. κατά Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) «Δήμος Αγίου Νικολάου», κρίθηκε 

ότι σε περίπτωση που το εθνικό δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μετατροπή 

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, βάσει του 

άρθρου 8, παράγραφος 3, του νόμου 2112/1920, δεν είναι δυνατή, επειδή θα οδηγούσε σε 

contra legem ερμηνεία του άρθρου 103, παράγραφοι 7 και 8, του ελληνικού Συντάγματος, 

θα πρέπει να εξετάσει αν στο ελληνικό δίκαιο υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέτρα προς 

τούτο. Ως προς το ζήτημα αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι 

αρκούντως αποτελεσματικά και αποτρεπτικά για να διασφαλίζουν την πλήρη 

αποτελεσματικότητα των κανόνων που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας-

πλαισίου, ήτοι, εν προκειμένω, των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004, 

με τα οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-

πλαισίου. 

 

Όσον αφορά τη σημασία του γεγονότος ότι το άρθρο 103, παράγραφος 8, του ελληνικού 

Συντάγματος τροποποιήθηκε μετά την έναρξη της ισχύος της οδηγίας 1999/70 και πριν από 

τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, με σκοπό να απαγορευθεί 

απόλυτα, στον δημόσιο τομέα, η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 

σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αρκεί η υπενθύμιση ότι μια οδηγία παράγει έννομα 

αποτελέσματα έναντι του κράτους μέλους αποδέκτη και, συνεπώς, έναντι όλων των 

εθνικών αρχών είτε κατόπιν της δημοσίευσής της είτε, ανάλογα με την περίπτωση, από την 

ημερομηνία της κοινοποίησής της (απόφαση της 23ης Απριλίου 2009, Αγγελιδάκη κ.λπ., 

C‑378/07 έως C‑380/07, EU:C:2009:250, σκέψη 204 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). 

 

Εν προκειμένω η οδηγία 1999/70 προβλέπει ρητά, στο άρθρο 3, ότι αρχίζει να ισχύει την 

ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δηλαδή στις 10 Ιουλίου 1999. 

 

Εντούτοις, όπως προκύπτει από πάγια νομολογία, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας 

μεταφοράς μιας οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη, τα κράτη μέλη στα οποία 

απευθύνεται η οδηγία οφείλουν να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων ικανών να θέσουν 

σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη του αποτελέσματος που επιδιώκει η εν λόγω οδηγία 

(απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, C‑2/18, 

EU:C:2019:962, σκέψη 55 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Δεν έχει σημασία από την 

άποψη αυτή αν η επίμαχη διάταξη του εθνικού δικαίου, η οποία θεσπίστηκε μετά την 

έναρξη της ισχύος της σχετικής οδηγίας, έχει ως σκοπό τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό 
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δίκαιο (απόφαση της 23ης Απριλίου 2009, Αγγελιδάκη κ.λπ., C‑378/07 έως C‑380/07, 

EU:C:2009:250, σκέψη 206 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). 

 

Κατά συνέπεια, όλες οι αρχές των κρατών μελών, ακόμη και όταν προβαίνουν σε 

αναθεώρηση του Συντάγματος, έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την πλήρη 

αποτελεσματικότητα των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης (απόφαση της 23ης Απριλίου 

2009, Αγγελιδάκη κ.λπ., C‑378/07 έως C‑380/07, EU:C:2009:250, σκέψη 207 και εκεί 

μνημονευόμενη νομολογία). 

 

 

 

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αποφάνθηκε προχθές το Εφετείο Αθηνών!! 

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://enypekk.gr/2021/03/28/monimopoiisi-olon-ton-

symvasiouchon-apofanthike-prochthes-to-efeteio-athinon 

 

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευση, χωρίς την άδεια του εκδότη και 

οπωσδήποτε χωρίς την αναφορά της πηγής προέλευσης του περιεχομένου. 

 

ΔΕΕ C‑760/18 – Δημόσιο – ΟΤΑ: Μονιμοποίηση συμβασιούχων – παρατασιούχων 

 

Με απόφασή του το ΔΕΕ έκρινε ότι η απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου σε αορίστου δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 103 παρ. 8 του 

Συντάγματος. 

https://ec-law.gr/2021/02/11/%CE%B4%CE%B5%CE%B5-c%E2%80%91760-18-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CF%84%CE%B1-

%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%

83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2/ 

Δείτε την απόφαση εδώ: 

https://enypekk.gr/2021/03/28/monimopoiisi-olon-ton-symvasiouchon-apofanthike-prochthes-to-efeteio-athinon
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https://ec-law.gr/2021/02/11/%CE%B4%CE%B5%CE%B5-c%E2%80%91760-18-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2/
https://ec-law.gr/2021/02/11/%CE%B4%CE%B5%CE%B5-c%E2%80%91760-18-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2/
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237642&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4301233

