Περίληψη
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 *** 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).
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. Μετά από την παρέμβαση της Αρχής 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 ***, 3,5 σχεδόν χρόνια μετά την υποβολή του αρχικού
αιτήματος από την ενδιαφερόμενη. Ακολούθως, το ΑΣΕΠ με τη με αριθ.πρωτ.
135/29.05.2008 απόφασή του που κοινοποιήθηκε στη ΔΕΠΟΣ Α.Ε , 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 έλαβε απόφαση περί μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου
της κυρίας *** σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επειδή, οι
υπηρεσιακοί παράγοντες δεν παρείχαν κάποια εξήγηση σχετικά με τους λόγους της
καθυστέρησης, ο Σ.τ.Π απηύθυνε δύο επιστολές προς τη ΔΕΠΟΣ Α.Ε, με τις οποίες
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). Με την τελευταία επιστολή
ζητούσε επίσης, από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, να λάβει ως πολιτικός προϊστάμενος
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.
Ανταπόκριση της διοίκησης: Η διοίκηση δεν έχει έως σήμερα ανταποκριθεί στις
προτάσεις της Αρχής

