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ΘΕΜΑ : «Διαδικασία μετατροπής σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αόριστης
διάρκειας»

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ 9
του Συντάγματος και τον ν. 3094/2003, εξέτασε την αναφορά της κυρίας *** (υπόθεση
με αριθ.πρωτ. 634/2008) κατά της ΔΕΠΟΣ Α.Ε σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής
των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τις οποίες η ενδιαφερόμενη έχει
συνάψει ανελλιπώς από 01.11.2001 έως την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς της
στον Σ.τ.Π (15.01.2008).
1. Ιστορικό της Υπόθεσης
Η ενδιαφερόμενη υπέβαλε, την 1η Νοεμβρίου 2004, στο Δ.Σ της ΔΕΠΟΣ Α.Ε αίτηση
για την μετατροπή των ως άνω διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε
αορίστου. `Εως την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς στον Σ.τ.Π (15.01.2008), το
αίτημα δεν είχε εξεταστεί. Μετά από την παρέμβαση της Αρχής μας προς τη ΔΕΠΟΣ
Α.Ε (έγγραφο με αριθ.πρωτ. 634/07.02.2008), το Δ.Σ της ΔΕΠΟΣ Α.Ε απέστειλε στο
ΑΣΕΠ πρακτικό κρίσης περί της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του
Π.δ/τος 164/2004 για την περίπτωση της κυρίας ***. Ακολούθως, το ΑΣΕΠ με τη με
αριθ.πρωτ. 135/29.05.2008 απόφασή του που κοινοποιήθηκε στη ΔΕΠΟΣ Α.Ε με το
με αριθ.πρωτ 22843/12.06.2008 έγγραφο, αποφάνθηκε ότι η συμβασιούχος κυρία ***
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Π.Δ 164/2004, των διαδοχικών συμβάσεών της σε σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ωστόσο, ακόμη και μετά την κοινοποίηση της
απόφασης του ΑΣΕΠ, το Δ.Σ της ΔΕΠΟΣ Α.Ε δεν έχει λάβει απόφαση περί
μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου της κυρίας *** σε σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.

Ο Σ.τ.Π προσπάθησε μέσω αλλεπάλληλων τηλεφωνικών οχλήσεων να διαπιστώσει
την αιτία της καθυστέρησης. Ωστόσο, η κυρία ***, Πρόεδρος της ΔΕΠΟΣ Α.Ε,
ουδέποτε απάντησε στις τηλεφωνικές οχλήσεις της συνεργάτιδάς μου Αικατερίνης
Παπανικολάου, ενώ ούτε ο κύριος ***, νομικός σύμβουλος της ΔΕΠΟΣ Α.Ε, ούτε η
κυρία ***, σύμβουλος του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την
κυρία Αικατερίνη Παπανικολάου παρείχαν κάποια εξήγηση σχετικά με τους λόγους
της καθυστέρησης. Ο Σ.τ.Π επανήλθε με νεότερη επιστολή στις 02.10.2008, με την
οποία επεσήμανε την άρνηση συνεργασίας της διοίκησης, υπογραμμίζοντας
παράλληλα ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Σ.τ.Ε., η μη συμμόρφωση με
αποφάσεις του ΑΣΕΠ αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (Σ. τ. Ε. 1861/2002),
παρακαλούσε δε εσάς, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ως πολιτικός προϊστάμενος να λάβετε
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συγκληθεί το Δ.Σ της ΔΕΠΟΣ Α.Ε, για να
αποφασίσει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου της κυρίας *** σε
αορίστου, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του ΑΣΕΠ.
Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής ο Σ.τ.Π έλαβε το με αριθ.πρωτ.1836/30.10.2008
έγγραφο που υπογράφεται από τη Γενική Διευθύντρια Πολεοδομίας και Πρόεδρο της
ΔΕΠΟΣ κυρία ***. Το έγγραφο αυτό αποτελεί απλό διαβιβαστικό της απόφασης του
ΑΣΕΠ και της δεύτερης επιστολής του Σ.τ.Π προς το Δ.Σ της ΔΕΠΟΣ Α.Ε και τη
Διεύθυνση Διοικητικού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε χωρίς να καλεί τα αρμόδια όργανα να
προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Έκτοτε, δεν έχει σημειωθεί καμία περαιτέρω
εξέλιξη, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε στον Σ.τ.Π ο δικηγόρος κύριος ***,
που εκπροσωπεί την ενδιαφερόμενη.
2. Νομικό Πλαίσιο
Με το π.δ.164/2004 [ΦΕΚ Α 134/19.07.2004] ο εγχώριος νομοθέτης επεχείρησε την
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του
Συμβουλίου της 28ης 06.1999, σχετικά με τη συμφωνία – πλαίσιο για την εργασία
ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα δε με τη νομολογία του Σ.τ.Ε, η κρίση του ΑΣΕΠ περί
συνδρομής των προϋποθέσεων μετατροπής των συμβάσεων από σύμβαση ορισμένου
χρόνου σε αορίστου δεν αποτελεί διαπιστωτική πράξη αλλά εκτελεστή διοικητική
πράξη [ βλ. ενδεικτικά Σ.τ.Ε 129/2008, 441/2007]. Συνεπώς, η διοίκηση είναι
υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΑΣΕΠ, εκτός εάν την προσβάλει
με αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφαρμογή της
απόφασης συνιστά υποχρέωση της διοίκησης.
3.Προτάσεις
Ενόψει των ανωτέρω σας παρακαλώ, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, να προβείτε στις
απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση της ΔΕΠΟΣ Α.Ε στην απόφαση του
ΑΣΕΠ περί μετατροπής των συμβάσεων της κυρίας *** από συμβάσεις ορισμένου
χρόνου σε αορίστου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαι στη
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με τιμή,
Γιώργος Καμίνης

