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Οι Αντιπρόεδροι Ευστάθιος Ροντογιάννης και Ανδρονίκη Θεοτοκάτου
και οι Σύµβουλοι Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και Θεολογία
Γναρδέλλη απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ η Σύµβουλος Χριστίνα Ρασσιά
αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 1968/1991.
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Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας ∆ιονυσίου Λασκαράτου..
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ιωάννα Αντωνογιαννάκη, Επίτροπος, Προϊσταµένη της

Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Με την έναρξη της συνεδριάσεως, η Σύµβουλος Ελένη Λυκεσά, που
ορίστηκε εισηγήτρια µε τα Πρακτικά της 11ης Συνεδρίασης της 4.5.2010 του
Ιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φέρει προς συζήτηση το ζήτηµα της
αντίθεσης ή µη της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009 στην απαγόρευση της
παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγµατος. Ειδικότερα εισάγεται προς κρίση το αν
αντίκειται στο εν λόγω άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγµατος η ρύθµιση του
άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 3801/2009, κατά το µέρος που µε αυτήν ορίζεται ότι
δεν ισχύει ειδικά για τις συµβάσεις έργου των απασχολούµενων στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) η απαγόρευση ανανέωσης ή παράτασής τους,
που επιβάλλεται, από το άρθρο 6 πρώην παρ. 3 και ήδη παρ. 6 του ν. 2527/1997,
για κάθε σύµβαση µίσθωσης έργου που συνάπτουν τα φυσικά πρόσωπα µε
φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Το εν λόγω ζήτηµα παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου µε τα ως άνω Πρακτικά, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 100
παρ. 5 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, το παραπέµπον Ι Τµήµα δέχθηκε ότι η ως
άνω διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009, κατά το µέρος που
ορίζει ότι οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνάπτονται για τις ανάγκες των
Κ.Ε.Π. δεν εµπίπτουν στη γενική απαγόρευση ανανέωσης ή παράτασης, που, µε
την πρώην παρ. 3 και ήδη παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, θεσπίζεται για
το σύνολο των µισθώσεων έργου των φορέων του δηµοσίου τοµέα µε φυσικά
πρόσωπα, είναι ανίσχυρη, επειδή αντίκειται στο γενικό απαγορευτικό κανόνα της
παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγµατος. Ενόψει της κρίσης του αυτής και του
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εγειρόµενου ζητήµατος αντισυνταγµατικότητας, παρέπεµψε την παρούσα
υπόθεση προς κρίση στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η εισηγήτρια Σύµβουλος Ελένη Λυκεσά εξέθεσε τα ακόλουθα:
1. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Μεσσηνίας
αρνήθηκε, µε την 24/5.6.2009 πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 239,
οικονοµικού έτους 2009, χρηµατικό ένταλµα πληρωµής, ποσού 1.000 ευρώ, που
εκδόθηκε από το ∆ήµο Φιλιατρών για την καταβολή στη φερόµενη ως
δικαιούχο, Κωνσταντίνα Φιτσώρου, τµήµατος της αµοιβής της για τις υπηρεσίες
που προσέφερε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών αυτού, σε εκτέλεση
σχετικής σύµβασης µίσθωσης έργου, που είχαν συνάψει κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Ως αιτιολογία της άρνησής της η
Επίτροπος πρόβαλε ότι η ανωτέρω σύµβαση έργου δεν είναι νόµιµη, γιατί
συνιστά ανανέωση προγενέστερων συµβάσεων που είχαν συναφθεί κατά τα
προηγούµενα έτη, µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων και µε το ίδιο αντικείµενο
και ως εκ τούτου αντίκειται στο άρθρο 6 του ν. 2527/1997.
2. Το Ι Τµήµα, που επιλήφθηκε της υπόθεσης, εξέδωσε τα πρακτικά της
11ης Συνεδρίασης της 4.5.2010, µε τα οποία έκρινε ότι, µε βάση τη ρύθµιση της
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου των
απασχολούµενων στα Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
χωρίς χρονικό περιορισµό, αφού, κατά τη διάταξη αυτή, οι εν λόγω οι συµβάσεις
δεν εµπίπτουν στην απαγόρευση της πρώην παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997, στην απαγόρευση δηλαδή ανανέωσης ή παράτασης κάθε
σύµβασης έργου που συνάπτουν τα φυσικά πρόσωπα µε φορείς του δηµόσιου
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τοµέα. Ενόψει του αποτελέσµατος αυτού σε συνδυασµό µε το ότι η ανανέωση ή
η παράταση των συµβάσεων χωρίς χρονικό περιορισµό συνιστά µετατροπή
αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου, το Τµήµα αποφάνθηκε ότι η ρύθµιση της
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009 είναι ανίσχυρη, γιατί αντίκειται στο
άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγµατος, µε το οποίο θεσπίζεται γενική και απόλυτη
απαγόρευση µετατροπής των συµβάσεων µίσθωσης έργου του προσωπικού που
απασχολείται στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, σε συµβάσεις ή
σχέσεις αορίστου χρόνου. Λόγω όµως του ζητήµατος αντισυνταγµατικότητας
που ανέκυψε, το Τµήµα παρέπεµψε το ζήτηµα στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγµατος.
Ειδικότερα η Ολοµέλεια ερωτάται, εάν η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν. 3801/2009, καθ’ ό µέρος προβλέπει ότι δεν ισχύει για τις συµβάσεις έργου που
συνάπτουν οι απασχολούµενοι στα Κ.Ε.Π. η, επιβαλλόµενη από το άρθρο 6 παρ.
3 και ήδη παρ. 6 του ν. 2527/1997, απαγόρευση ανανέωσης ή παράτασης της
ισχύος αυτών, αντιτίθεται στον απαγορευτικό κανόνα της παρ. 8 του άρθρου 103
του Συντάγµατος.
Στο ζήτηµα αυτό η Ολοµέλεια αποφάσισε οµόφωνα τα εξής:
1. Στο άρθρο 103 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: «1. … 2. Κανένας δεν
µπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νοµοθετηµένη.
Εξαιρέσεις µπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόµο, για να καλυφθούν
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες µε προσωπικό που προσλαµβάνεται για
ορισµένη χρονική περίοδο µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. 3. … 7. Η πρόσληψη
υπαλλήλων στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, …, γίνεται είτε µε
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διαγωνισµό είτε µε επιλογή σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά
κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόµος ορίζει. …
8. Νόµος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, … για την
κάλυψη … είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. … Απαγορεύεται η από το νόµο
µονιµοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η µετατροπή των
συµβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής
ισχύουν και ως προς τους απασχολουµένους µε σύµβαση έργου. …».
2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ανωτέρω διατάξεις οι πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. καλύπτονται
υποχρεωτικά µε υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις µε σχέση
δηµοσίου δικαίου και υπό τη συνταγµατική εγγύηση της µονιµότητας και µόνο
οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες αυτών µπορούν να αντιµετωπιστούν µε
προσωπικό που προσλαµβάνεται για ορισµένη χρονική περίοδο µε σχέση
ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη των ως άνω µονίµων υπαλλήλων διενεργείται
πάντοτε

µε

διαγωνισµό

ή

µε

επιλογή,

βάσει

προκαθορισµένων

και

αντικειµενικών κριτηρίων, µετά από έλεγχο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και
για την εξασφάλιση της τήρησης του κανόνα αυτού επιβλήθηκε, µε την
αναθεώρηση του έτους 2001, η απόλυτη και χωρίς εξαιρέσεις απαγόρευση
µονιµοποίησης του προσωπικού που εργάζεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου, είτε η µονιµοποίηση αυτή
επέρχεται ευθέως µε την κατάληψη οργανικών θέσεων µονίµων υπαλλήλων, είτε
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εκ πλαγίου, µε τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε συµβάσεις αορίστου
χρόνου. (ΣτΕ Πρακ. 162/2004, Αποφ. 1253, 1254/2006, 441/2007).
3. Η σύναψη, περαιτέρω, και η λειτουργία των συµβάσεων µίσθωσης
έργου µεταξύ φυσικών προσώπων και των υπηρεσιών γενικά του δηµόσιου
τοµέα ρυθµίζονται από το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ- Α΄, 206),
το οποίο, όπως ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης της ελεγχόµενης από το
παραπέµπον Τµήµα σύµβασης, όριζε ότι «1. Για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης
έργου από υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα µε φυσικά
πρόσωπα, … απαιτείται η προηγούµενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, … και του κατά περίπτωση αρµοδίου υπουργού, µε την οποία
καθορίζεται ο αριθµός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριµένο
έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολική ή
τµηµατική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αµοιβής του αναδόχου,
… καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων
των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν
µπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. … Σύµβαση µίσθωσης έργου που
καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν
άκυρη. 2. Για την έκδοση της κατά την προηγούµενη παράγραφο απόφασης …
απαιτείται βεβαίωση της νοµικής υπηρεσίας … ότι πρόκειται για γνήσια
σύµβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία. 3. Ανανέωση ή
παράταση της σύµβασης µίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως
άκυρη. … 6. Για συµβάσεις µίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. … την απόφαση
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της παρ. 1 εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας …». Το ως
άνω άρθρο 6 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ-Α΄,
234/28.12.2009), µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 αυτού και
προστέθηκαν επιπλέον παράγραφοι, οι οποίες συµπληρώθηκαν στη συνέχεια µε
το άρθρο 29 παρ. 5 του ν. 3838/2010 αναδροµικά από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του εν λόγω ν. 3812/2009, ως εξής: «2. ∆εν επιτρέπεται η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης

έργου: α) για

κάλυψη διοικητικών

αναγκών ή

γραµµατειακής εξυπηρέτησης του φορέα, β) εφόσον από τις διατάξεις του
οικείου οργανισµού … προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης
µε αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης έργου µε
φυσικά πρόσωπα. 3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο …
γίνεται από την οικεία υπηρεσία … µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων που
ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, ... Επίσης,
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, …, ως
προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις µε το άρθρο αυτό µε
έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π.. … 5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούµενη έγκριση, όπου αυτή
προβλέπεται, … για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση
του Α.Σ.Ε.Π. ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου που δεν υποκρύπτει
εξαρτηµένη εργασία και δεν καλύπτονται µε αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
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6. Ανανέωση ή παράταση της σύµβασης µίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι
αυτοδικαίως άκυρη. …».
4. Με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθορίζονται
οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί, υπό τους οποίους επιτρέπεται στο σύνολο
των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, και µεταξύ αυτών και στους δήµους, να
συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και η
διαδικασία για τη σύναψή τους. Σκοπός των ρυθµίσεων αυτών είναι, σε
συµµόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγµατος, να αποτραπεί
η καταστρατήγηση του κανόνα της στελέχωσης των δηµόσιων υπηρεσιών µε
µόνιµους υπαλλήλους, που προσλαµβάνονται µετά από αντικειµενικές και
αδιάβλητες διαδικασίες διαγωνισµού ή επιλογής, µε τη χρήση της µεθόδου της
σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου που, στην πραγµατικότητα, υποκρύπτουν
πρόσληψη προσωπικού (βλ. εισηγητική έκθεση ν. 2527/1997). Για το λόγο αυτό,
άλλωστε, µε την τροποποίηση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, αυξήθηκαν οι
περιορισµοί και έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
σύναψη των συµβάσεων αυτών και ειδικότερα απαγορεύτηκε η σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη ορισµένων κατηγοριών αναγκών,
επιβλήθηκε η εφαρµογή συγκεκριµένων κριτηρίων για την επιλογή των
προσώπων µε τα οποία θα συµβληθούν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα και τέλος
θεσπίστηκε η µεσολάβηση του Α.Σ.Ε.Π. για τον έλεγχο της διαδικασίας (βλ.
εισηγητική έκθεση ν. 3812/2009). Ταυτόχρονα, είχε ήδη τεθεί εξαρχής ως
πρόσθετος περιορισµός, και εξακολουθεί να ισχύει και µετά την τροποποίηση
του προαναφερόµενου άρθρου 6 του ν. 2527/1997, η απόλυτη απαγόρευση
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ανανέωσης των συµβάσεων µίσθωσης έργου ή η παράτασή τους, οι οποίες, κατά
ρητή νοµοθετική πρόβλεψη, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
5. Περαιτέρω, µε το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της
πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ-Α΄, 102) ορίστηκε ότι «1. Στις
Περιφέρειες, … τους ∆ήµους … συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών …
11. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. καθιερώνεται: α) Προαιρετική
θητεία πτυχιούχων … β) Απασχόληση φοιτητών … ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε.
ή άλλων σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας προγραµµατιστή ή
χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιστών. γ) Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. …». Η
παρ. 11 του εν λόγω άρθρου συµπληρώθηκε, από τότε που ίσχυσε, µε την παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και
θεµάτων δηµόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ-Α΄, 151), µε την οποία ορίστηκε ότι «Για
τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών
προσώπων µε συµβάσεις µίσθωσης έργου. Για τις συµβάσεις αυτές ισχύουν οι
κείµενες διατάξεις, …». Στη συνέχεια, όµως, µε την παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ-Α΄, 163/4.9.2009), η οποία ισχύει αναδροµικά από
τη δηµοσίευση του ν. 3260/2004, ορίστηκε ότι «6. Οι συµβάσεις µίσθωσης
έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 31 του
ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως συµπληρώθηκαν µε αυτές της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ
δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
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134 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄). …».
6. Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις επιτράπηκε, ήδη από το
χρονικό σηµείο δηµιουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), η
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα, προκειµένου να
καλυφθούν οι ανάγκες της λειτουργίας τους. Οι συµβάσεις αυτές όµως
εξαιρέθηκαν στη συνέχεια, και µάλιστα αναδροµικά από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 3260/2004, από κάθε περιορισµό και προϋπόθεση που
αφορούσε στη σύναψη γενικά των συµβάσεων µίσθωσης έργου µεταξύ φυσικών
προσώπων και φορέων του δηµόσιου τοµέα, αλλά επιπλέον και από την
απαγόρευση της ανανέωσης ή της παράτασης της ισχύος τους, µε συνέπεια να
επαφίεται στην απόλυτη εξουσία των αρµοδίων κάθε φορά οργάνων τόσο η
επιλογή των προσώπων που θα απασχοληθούν στα Κ.Ε.Π. όσο και η διάρκεια
της απασχόλησής τους. Ειδικότερα, µέχρι την ισχύ του ν. 3812/2009 για τη
σύναψη

των

ανωτέρω

συµβάσεων

δεν

απαιτούνταν

καµία

απολύτως

προϋπόθεση, αφού αυτές είχαν εξαιρεθεί από όλους τους περιορισµούς τους
οποίους το άρθρο 6 του ν. 2527/1997, όπως τότε ίσχυε, επέβαλε στο σύνολο των
συµβάσεων µίσθωσης έργου των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Οι ίδιες
συµβάσεις µετά την ισχύ του ν. 3812/2009, και µέχρι τη σύσταση οργανικών
θέσεων στα Κ.Ε.Π., εµπίπτουν µόνο στην υποχρέωση εφαρµογής των κριτηρίων
και της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, κατά την επιλογή των
προσώπων που θα απασχοληθούν. Σε κάθε περίπτωση όµως και ανεξάρτητα από
το χρόνο σύναψής τους, όλες οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνάπτονται µε
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φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Ε.Π. εξαιρούνται από την
απαγόρευση της ανανέωσης ή της παράτασης της ισχύος τους.
7. Ενόψει της τελευταίας αυτής εξαίρεσης οι ανωτέρω συµβάσεις
µπορούν, µετά τη λήξη τους, να ανανεώνονται και να παρατείνονται συνεχώς,
χωρίς κανένα απολύτως αριθµητικό ή χρονικό περιορισµό, χωρίς δηλαδή να
τίθεται ανώτατο όριο ανανεώσεων ή συνολικής διάρκειας της απασχόλησης, µε
συνέπεια να µπορούν να µετατραπούν έµµεσα και εκ πλαγίου σε συµβάσεις
αορίστου χρόνου. Για το λόγο αυτό η ρύθµιση της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν. 3801/2009, κατά το µέρος που εξαιρεί τις συµβάσεις µίσθωσης έργου των
απασχολούµενων στα Κ.Ε.Π. από την εφαρµογή της πρώην παρ. 3 και ήδη παρ.
6 εδ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που απαγορεύει την ανανέωση ή
παράταση των συµβάσεων αυτών, δεν είναι σύµφωνη µε τη διάταξη του άρθρου
103 παρ. 8 του Συντάγµατος, µε την οποία, όπως προεκτέθηκε, θεσπίζεται
γενικός και απόλυτος απαγορευτικός κανόνας µετατροπής των συµβάσεων του
προσωπικού που απασχολείται στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε
σύµβαση έργου, σε συµβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου.
8. Περαιτέρω, όµως, ειδικά για τις µισθώσεις έργου που συνάπτονται για
την κάλυψη των αναγκών των Κ.Ε.Π., ως ανανέωση νοείται και κάθε νέα
σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων, µε αντικείµενο το
ίδιο έργο µε αυτό που είχε ανατεθεί µε την προηγούµενη σύµβαση, που µόλις
έχει λήξει, και ουσιαστικό σκοπό τη συνέχιση της απασχόλησης συγκεκριµένου
προσώπου στη θέση στην οποία εργαζόταν. Ειδικότερα, για όσες τέτοιες
συµβάσεις είχαν συναφθεί πριν την τροποποίηση του άρθρου 6 του
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ν. 2527/1997, από το άρθρο 10 του ν. 3812/2009, το συµπέρασµα αυτό είναι
αυταπόδεικτο, αφού, ενόψει της εφαρµογής του άρθρου 20 παρ. 6 του
ν. 3801/2009, οι συµβάσεις αυτές συνάπτονταν χωρίς καµία απολύτως
προϋπόθεση, περιορισµό ή διαδικασία, µε συνέπεια να δίνεται η δυνατότητα στα
αρµόδια όργανα να συµβάλλονται για τις ανάγκες των Κ.Ε.Π. διαρκώς και
επανειληµµένα µε τα ίδια πρόσωπα, τα οποία επέλεγαν κατά απόλυτα ελεύθερη
κρίση, χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση και σύγκριση µε άλλους υποψηφίους. Το
ίδιο όµως πρέπει να γίνει δεκτό και για όσες συµβάσεις συνάπτονται µετά την
ισχύ του ν. 3812/2009, αφού ο µόνος περιορισµός που τίθεται για τις συµβάσεις
µίσθωσης έργου των απασχολούµενων στα Κ.Ε.Π., µέχρι τη σύσταση των
αντίστοιχων οργανικών θέσεων, είναι η υποχρέωση εφαρµογής των κριτηρίων
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 για την επιλογή του προσώπου που θα
απασχοληθεί. Ενόψει όµως του ότι, και βάσει του άρθρου 6 παρ. 3 του
ν. 2527/1997, όπως αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το ν. 3812/2009,
τα απαιτούµενα προσόντα των προσώπων που θα απασχοληθούν καθορίζονται
ελεύθερα από τον φορέα που θα συνάψει τη σύµβαση και η αντίστοιχη εµπειρία
συνιστά απαραίτητο προσόν για την απασχόληση στα Κ.Ε.Π., όπως ρητά
ορίζεται από το άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 3200/2003 για το διορισµό σε όµοιες
θέσεις µόνιµου προσωπικού, η απαίτηση, από το φορέα που συνάπτει τη
σύµβαση έργου, εµπειρίας συγκεκριµένης διάρκειας σε συνδυασµό µε την
απαραίτητη, κατά το νόµο, εντοπιότητα, οδηγεί σε αναγκαστική επιλογή
συγκεκριµένου κάθε φορά προσώπου, που θα είναι το µοναδικό που θα πληροί
αυτά τα προσόντα ή σε κάθε περίπτωση θα υπερτερεί σαφώς των συνυποψηφίων
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του. Άλλωστε και η παρέµβαση του Α.Σ.Ε.Π. στη διαδικασία, που
θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 3838/2010, στην περίπτωση των
συµβάσεων έργου για τις ανάγκες των Κ.Ε.Π. αναγκαστικά περιορίζεται µόνο
στον ορθό έλεγχο εφαρµογής των κριτηρίων από µέρους του φορέα και ως εκ
τούτου δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσµα. Η επαναλαµβανόµενη όµως και χωρίς
διακοπές επιλογή του ίδιου προσώπου για την εκτέλεση του ίδιου έργου, έστω
και αν εµφανίζεται ως σύναψη νέας σύµβασης, θα καταλήγει στην διαρκή
απασχόλησή του στην ίδια θέση µε άσκηση των ίδιων καθηκόντων και ως εκ
τούτου στην έµµεση µετατροπή της σύµβασης έργου που έχει συνάψει σε σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου, κατά παράβαση του άρθρου 103 παρ. 8 του
Συντάγµατος. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ενόψει της διάταξης του άρθρου
24 παρ. 3 του ν. 3200/2003 και την αναγωγή της εµπειρίας, σε θέµατα σχετικά
µε τη λειτουργία των Κ.Ε.Π., σε καθοριστικό προσόν για την πρόσληψη σε
µόνιµη θέση στα Κ.Ε.Π., η ανωτέρω διαρκής απασχόληση και συλλογή
εµπειρίας από συγκεκριµένους υποψηφίους θα οδηγήσει, µε έµµεσο επίσης
τρόπο, αργότερα, όταν οι θέσεις συσταθούν και προκηρυχθούν, και στη
µονιµοποίησή τους και εποµένως και στην µε τον τρόπο αυτό παράβαση του
ίδιου άρθρου του Συντάγµατος.
9. Ενόψει αυτών η παρ. παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009, που
εξαιρεί τις συµβάσεις έργου των απασχολούµενων στα Κ.Ε.Π. από την
απαγόρευση ανανέωσης ή παράτασής τους, αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 8 του
Συντάγµατος και είναι για το λόγο αυτό ανίσχυρη, ως ανανέωση δε νοείται και η
νέα σύµβαση που συνάπτεται µετά τη λήξη της προηγούµενης µεταξύ των ίδιων
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συµβαλλοµένων, για την εκτέλεση του ίδιου έργου. Κατά συνέπεια και για τις
µισθώσεις έργου που συνάπτονται για τις ανάγκες των Κ.Ε.Π. πρέπει να
εφαρµόζεται το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως
εκάστοτε ισχύει, όπως συµβαίνει και για τις λοιπούς συµβάσεις µίσθωσης έργου,
που συνάπτονται για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών φορέων του
δηµόσιου τοµέα.
10. Μετά από αυτά πρέπει η κρινόµενη υπόθεση να αναπεµφθεί στο
αρµόδιο Ι Τµήµα για την περαιτέρω εξέτασή της.

Η Ολοµέλεια, µετά από συζήτηση και µε τη σύµφωνη γνώµη του
Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Κωνσταντίνου Τόλη,
αποδέχθηκε οµόφωνα την ανωτέρω εισήγηση.
Μετά το τέλος της συνεδριάσεως συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το
οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον
ίδιο και τη Γραµµατέα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
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