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ΘΕΜΑ:     ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
                  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ  

Σχετ.         1. Το με α.π.  6582/1.3.23 έγγραφό σας ζήτησης Γνωμοδότησης 
                  2. Η με α.π. 6211/22.2.23 αίτηση (4) πρώην απασχολουμένων  (Δαμίγου κλπ) προς λήψη 
                      Α.Ο.Ε συνομολόγησης της ασκηθείσας αγωγής τους περι αναγνώρισης/μετατροπής  των  
                      συμβάσεών τους ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ 
                  3. Η με α.π. Δήμου 1585/17.1.23 (2η) αγωγή των (4) πρώην απασχολουμένων  (Δαμίγου 
κλπ) 
                  4. Η με α.π.Δήμου 32970/6.10.21 (1η) αγωγή των ιδίων 
                  5. το με α.π. 39129/21 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού

----000-----

Εις απάντηση του τεθέντος δια του (1) σχετικό ερωτήματος περι του ζητήματος της ματατροπής των

συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, ως γνωστό έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως (βλ. ενδεικτ: 21229/20,

20077/21, 38736/21, 19945/22 κ.α ) με σχετικές Γνωμοδοτήσεις μας και συνεπώς υφίσταται πλήρη

γνώση  του  νομοθετικού  πλαισίου  ,  το  οποίο  καταστρατηγείται   δι’  απολύτου  επιγνώσεως  με

πλείστες αποφάσεις που εχώρησαν τελευταίως . 

Από πλευράς, για μια εισέτι φορά, εις προάσπιση του σώματος και του δημοτικού συμφέροντος και

της ευρύθμου και αποτελεσματικής  υπηρεσιακής λειτουργίας,  εκθέτουμε τα εξής : 

1. Οι εν λόγω (4) πρώην απασχολούμενοι, απασχολήθηκαν στον Δήμο και οι (4) ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ (1)  ΟΚΤΑΜΗΝΟ  ΚΑΙ  (1)   ΔΙΜΗΝΟ  δηλαδή για ΜΟΛΙΣ  10 ΜΗΝΕΣ  με  λήξη των

συμβάσεών  τους,  όλων,  τον  Ιούλιο  του  2021,  προσληφθέντες  με  αντίστοιχες  συμβάσεις  ΙΔΟΧ

προγράμματος ανέργων του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμου Περιφέρειες  και Κέντρα Κοινωνικής

Πρόνοιας» [βλ. με α.π. 39129/17.11.21 έγγραφο Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού) .

2. Είναι  γνωστό  πως  η   μετατροπή  των  συμβάσεων  είναι  αντίθετη  και  προσκρούει  στις

διατάξεις των άρθρων 103 του Συντάγματος και 21 του Ν. 2190/1994 και ασύμφωνη με τις αρχές

που καθορίζει ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/70/ΕΚ/20-6-1999 όπως παγίως έχει νομολογηθεί κι  όπως

έχει κριθεί με σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων  επι συναφών υποθέσεων του Δήμου ( υπ’αρ.



406/16 απόφ. ΜΠρΑθ και 4986/19 απόφ. ΕφΑθ κ.α ) και ο ορθός χαρακτηρισμός μιας συμβατικής

εργασιακής σχέσης  αποτελεί κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων (ΑΠ

706/13 Β1 ΠΟΛ,  ΕφΠειρ  336/19 )

3. Με την υπο (4) σχετικό αγωγή των (4) ΠΡΩΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, Ζητείται η μετατροπή

των ΙΔΟΧ συμβάσεών τους σε ΙΔΑΧ. 

4. Δια του υποβαλλόμενου υπο (2) σχετικό αιτήματος, ζητείται  η λήψη ΑΟΕ  για αποδοχή της

αγωγής  κατά το αρ. 298 ΚΠολΔ σύμφωνα με το οποίο «ο εναγόμενος μπορεί να αποδεχθεί την αγωγή

αναγνωρίζοντας  ολικά  ή  εν  μέρει  το  δικαίωμα  που  έχει  ασκηθεί  με  αυτήν,  εφόσον  συντρέχουν  οι

προϋποθέσεις κατά το ουσιαστικό δίκαιο. Η αποδοχή γίνεται είτε κατά το άρθρο 297, είτε σιωπηρά, με

πράξεις από τις οποίες συνάγεται σαφώς. Αν γίνει αποδοχή, εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με αυτήν».    

ΟΜΩΣ:

4.1.  Όπως  έχουμε  τοποθετηθεί  επανειλημμένα   και  σε  προηγηθείσες  ίδιες  περιπτώσεις  του

Δήμου (βλ. παρατιθέμενες  ανω Γνωμοδοτήσεις μας ),   η ζητούμενη λήψη απόφασης με αυτό το

περιεχόμενο  και  ειδικά  για  το  ζήτημα  αυτό  είναι  ΟΛΩΣΔΙΟΛΟΥ  ΚΑΘΕΤΑ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ.   Το  ίδιο

ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΥΠΟΒΟΛΙΜΑΙΑ  θα είναι και η τυχόν ανάλογη σύμφωνη με το αίτημα εισήγηση.

ΚΑΙ Κι αυτό γιατί όπως πάγια έχει κριθεί  τα ΝΠΔΔ ( Δήμοι & τα ΝΠΔΔ αυτών)  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ προς έκφραση τέτοιας θέσης ήτοι της συνομολόγησης της  νομικής βάσης

της αγωγής  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ από το ίδιο το ΣΥΝΤΑΓΜΑ .1  [ βλ. &

υπ’αρ.  998/20 αποφ.ΜΠρΑθ που εκδόθηκε επι συναφούς αγωγής απασχολουμένων στον Δήμο].  Κι

όπως μάλιστα έχει κριθεί,  επειδή στο Σύνταγμα ορίζεται σαφώς ο τρόπος πρόσληψης,  ΟΥΤΕ ΟΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ δηλαδή να προσληφθούν με καθεστώς ΙΔΑΧ

και  συνεπώς  να  μονιμοποιηθούν  ,  δεδομένου  ότι  το  αίτημά  τους  αυτό  σχετίζεται  άμεσα  με

δημοσίου δικαίου διατάξεις και όχι με ουσιαστικό δικαίωμά τους ή με προσδοκία δικαιώματος

εφόσον τέτοια αξίωση κατά νόμον δεν υφίσταται, ΟΥΤΕ ΤΟ ΝΠΔΔ , εν προκειμένω ο ΔΗΜΟΣ, έχει

την κυριαρχική εξουσία διαθέσεως του σχετικού (επίδικου) αντικειμένου της δίκης

1 Αυτή η παραδοχή έχει εκφρασθεί σε αποφάσεις των Δικαστηρίων, ως ενδεικτικά αναφέρεται «……Ειδικότερα,
το  σύστημα  προσλήψεων  στον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα  ρυθμίζεται  από  τις  δημοσίας  τάξεως  διατάξεις  των  Ν
2190/1994  και  2527/1997,  με  τις  οποίες  ρυθμίστηκε   ειδική  σύνθετη  διοικητική  διαδικασία  προσλήψεως  του
τακτικού και έκτακτου προσωπικού εν γένει (κατόπιν εκδόσεως διοικητικών πράξεων) και οι οποίες προβλέπουν
ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεώς τους από τα αρμόδια όργανα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, εν προκειμένω δε το αίτημα των ενάγοντων να μονιμοποιηθούν στο εναγόμενο σχετίζεται άμεσα
με  δημοσίου  δικαίου  διατάξεις  και  όχι  με  (ουσιαστικό)  δικαίωμα  αυτών  (ή  με  προσδοκία  δικαιώματος)  να
προσληφθούν από το εναγόμενο υπό καθεστώς συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου (εφόσον τέτοια αξίωση κατά
νόμον δεν υφίσταται),  ώστε το εναγόμενο [το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα]  να μην έχει ούτε
(ακόμα και) την κυριαρχική εξουσία διαθέσεως του σχετικού (επίδικου) αντικειμένου της δίκης ,  διότι  υπό
διαφορετική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων καταστρατηγείται το σύστημα προσλήψεως στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα  και  μάλιστα  ανά  επίδικη  περίπτωση  του  υπηρετούντος  προσωπικού  ορισμένου  χρόνου  σε
αυτό….»( 45/11/ΜΠρΑθ). 



4.2. Σχετικά με το ζήτημα της μετατροπής των συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, έχουμε τοποθετηθεί

επανειλημμένως  με  σχετικές  γνωμοδοτήσεις  μας  αναφερόμενοι  στην   πάγια  νομολογία  πως   η

μετατροπή  των  συμβάσεων  είναι  αντίθετη  και  προσκρούει  στις  διατάξεις  των  άρθρων  103  του

Συντάγματος και 21 του Ν. 2190/1994 και ασύμφωνη με τις αρχές που καθορίζει ευρωπαϊκή Οδηγία

1999/70/ΕΚ/20-6-1999.. [Ολομ.ΑΠ 19/2007, ΑΠ 20/2007-ΑΠ18/2006(όμοιες) και ΑΠ 64/2010]  

4.3. Πλέον  με  την  πρόσφατη  με  αρ.  104/2022  απόφαση  του  Αρείου  Πάγου  αποκρυ-

σταλλώθηκε  το ζήτημα (αποτελεί την πρώτη  απόφαση για συμβασιούχους δημοσίου με διαδοχικές

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΑΠ 104/2022) κι

επιβεβαιώθηκε  (για  άλλη  μια  φορά)  οριστικά  το  μη  νόμιμο  αγωγής  περι   αναγνώρισης  των

διαδοχικών  συμβάσεων  ορισμένου  χρόνου  (που  συνάπτονταν  με   το  Δημόσιο)  ως  μια  ενιαία

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου . 

Πιο  συγκεκριμένα  στην  εν  λόγω  υπόθεση,  η  αιτούσα  ζητούσε,  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης

του άρθρου  8 παρ.  3  του  Ν.  2112/1920,  να  αναγνωριστεί  ότι  οι διαδοχικές  συμβάσεις

συνιστούσαν, στην πραγματικότητα, μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,

καθώς  με  αυτήν  κάλυπτε  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες  του  δημοσίου,  τελώντας  υπό  καθεστώς

εξαρτημένης εργασίας.

Το  ανώτατο  δικαστήριο  έκρινε  πως  ορθά  το  εφετείο  απέρριψε  την  αγωγή  ως  μη  νόμιμη,

διαπιστώνοντας ότι όσον αφορά στις συμβάσεις που συνήφθησαν μετά την έναρξη ισχύος του

π.δ. 164/2004, το οποίο εκδόθηκε κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 2, 7 και 8

του Συντάγματος και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, το εναγόμενο δεν είχε την ευχέρεια να

συνάψει  με  αυτήν  σύμβαση  εργασίας  αορίστου  χρόνου,  λόγω  του  υφιστάμενου

νομοθετικού  πλαισίου,  δεν  καταλειπόταν  δε πεδίο  εκτίμησης στο  δικαστήριο  για  τον

ορθό νομικό χαρακτηρισμό της επίδικης σχέσης.

ΕΤΣΙ ΚΡΙΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ότι στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεταξύ φορέων δημόσιας εξουσίας και φυσικών προσώπων, οι

όροι σύναψης των συμβάσεων, η χρονική τους διάρκεια και τα καθήκοντα που μπορούν να ασκούν

τα απασχολούμενα φυσικά πρόσωπα ρυθμίζονται  με νόμο, σε συνάρτηση προς τις  ανάγκες που

εξυπηρετούν,  απαγορεύεται  δε  η  μετατροπή  των  εν  λόγω  συμβάσεων  ορισμένου  χρόνου  σε

συμβάσεις  αορίστου  χρόνου,  ή  η  μονιμοποίηση  των  παραπάνω  προσώπων,  προκειμένου  να

αποτραπεί αφενός η καταστρατήγηση του συνταγματικού κανόνα που απαιτεί την πρόσληψη των

υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή βάσει  προκαθορισμένων και

αντικειμενικών κριτηρίων και αφετέρου η «τακτοποίηση» του προσωπικού που προσλήφθηκε με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Περαιτέρω,  το  δικαστήριο  τόνισε  ότι  διαδοχικές  συμβάσεις  εξαρτημένης  εργασίας

ορισμένου  χρόνου  συναπτόμενες  με  το  Δημόσιο,  τους  οργανισμούς  τοπικής

αυτοδιοίκησης και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό την ισχύ των

διατάξεων του άρθρου 103 παρ.7 και 8 του Συντάγματος  δεν μπορούν, ούτε και με

https://www.lawspot.gr/node/26529
https://www.lawspot.gr/node/29924


νόμο,  να μετατραπούν σε  συμβάσεις  εξαρτημένης εργασίας  αόριστου χρόνου,

έστω και αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες

ανάγκες του οικείου φορέα που προέβη στην πρόσληψη. Ούτε καταλείπεται πλέον

πεδίο εκτίμησης των συμβάσεων αυτών, κατ' ορθό νομικό χαρακτηρισμό της έννομης

σχέσης κατά τη δικαστική διαδικασία, ως συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού

δικαίου  αόριστου  χρόνου  στην  περίπτωση  που  αυτές  καλύπτουν  πάγιες  και  διαρκείς

ανάγκες διότι, έστω και αν τούτο συμβαίνει, ο εργοδότης βάσει των πιο πάνω διατάξεων

δεν έχει την ευχέρεια να προβεί στη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου

χρόνου, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για

την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

5. Επομένως, με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο μη νόμιμος και παράνομος χαρακτήρας

του αιτήματος και συνακόλουθα τον ίδιο μη νόμιμο και παράνομο χαρακτήρα θα έχει και λήψη

απόφασης από την Ο.Ε  και  σ’  αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλος βαθμός διακινδύνευσης

των επαπειλούμενων προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων ,  που  επισημαίνουμε ότι  μπορούν,

όπως έχει συμβεί σε αρκετές απόλυτης συνάφειας νομολογιακές περιπτώσεις ,  να αποδώσουν

σοβαρού αδικηματικού χαρακτήρα πράξεις (ενδεικτ. του αρ. 390  ΠΚ και δη στην πλέον

επιβαρυντική  του μορφή λόγω ποσού &  της  άμεσης  συνέργειας   σ’  αυτή  ,  μετ’  επιτάσεως  του

εξακολουθηιτκού χαρακτήρα). Σε κάθε περίπτωση,  προκειμένου να διαφυλαχθεί το Σώμα και το

Δημοτικό Συμφέρον αλλα και για να υπάρχει μια σαφής συμβουλευτική επι του θέματος εισηγητική

πρόταση ενός θεσμικού φορέα οργάνου προς διαφύλαξη όλων για την επιδεικνυόμενη στάση θα

επιδιωχθεί  η ενημέρωση της ΕΑΔ και  κάθε αλλου αρμοδίου φορέα για την αρωγή τους επι  του

ζητήματος. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

     

ΔΙΑΝ: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 2. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ του

πρωτοτύπου
Άγιος Στέφανος,

Παρασκευή, 3/3/2023

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
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