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Θέµα: Εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας µας, αναφορικά µε 

την εφαρµογή αποφάσεων Πρωτοδικείων της χώρας σχετικών µε την φύση της 

εργασιακής σχέσης των απασχολούµενων µε σύµβαση µίσθωσης έργου στα ΚΕΠ και 

την αναγνώριση της απασχόλησης αυτής για µισθολογική εξέλιξη, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ. i της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3205/2003, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

 

Στην αρίθµ. ∆ΙΠΙ∆/Β18/Γ6/9.11.2007 εγκύκλιο, η οποία έχει αποσταλεί σε όλους τους 

Ο.Τ.Α. της χώρας, σε ότι αφορά την κατάταξη προσωπικού του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρµογή 

δικαστικών αποφάσεων που αναγνωρίζουν συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ως 

αορίστου χρόνου αναφέρεται ότι ‘‘Με την αρίθµ. 20/2007 απόφαση της Ολοµέλειας 
του Αρείου Πάγου, που δηµοσιεύτηκε στις 11-6-2007, κρίθηκε ότι ο νοµικός 
χαρακτηρισµός σύµβασης ορισµένου χρόνου σε αορίστου, στο πλαίσιο 
άσκησης δικαστικής δικαιοδοσίας, έρχεται σε αντίθεση µε τη συνταγµατική 
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απαγόρευση της µετατροπής συµβάσεων ορισµένου χρόνου ή έργου σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου. 
 
Μετά την εξέλιξη αυτή και σύµφωνα µε την απόφαση της Ολοµέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8-11-2006, εφαρµοστέες είναι οι σχετικές δικαστικές 
αποφάσεις µόνον εφόσον έχουν καταστεί αµετάκλητες πριν τη δηµοσίευση της 
ανωτέρω απόφασης της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, δηλαδή πριν από την 
11-6-2007 και αφορούν αγωγές που είχαν ασκηθεί πριν τη δηµοσίευση του Π.∆. 
164/2004 δηλαδή πριν από την 19.7.2004.  
 
Αν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αµετάκλητες, γιατί δεν 
έχει λήξει η σχετική προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων, οι φορείς 
υποχρεούνται να τα ασκήσουν (έφεση ή αναίρεση, κατά περίπτωση).’’ 
 

Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές ότι το θέµα της αναγνώρισης της 

προϋπηρεσίας των εργαζοµένων στα ΚΕΠ µε σύµβαση µίσθωσης έργου έχει ήδη 

αντιµετωπιστεί µε την πιο πάνω απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου σε 

συνδυασµό µε την απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνεπώς 

σε περιπτώσεις έκδοσης ανάλογων αποφάσεων Πρωτοδικείων πρέπει οι υπηρεσίες 

(ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού) να εφαρµόζουν τις οδηγίες της προαναφερθείσας εγκυκλίου.  

 

Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,  

παρακαλείται, να κοινοποιήσει την εγκύκλιο αυτή στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. 
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