
 

 

 

 

 

 

Συμβούλιο της Επικρατείας 943/2020 

(Ολομέλεια) 

Πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Επιμέλεια: Φωτεινή Άννα Μακρίδου 

Απόσπασμα κειμένου απόφασης1 

«[…] 5. Επειδή, στο άρθρο 103 παρ. 1 έως 6 του Συντάγματος, ορίζονται, μεταξύ 

άλλων, […] Περαιτέρω, με τις παραγράφους 7 και 8 του ίδιου άρθρου 103 του 

Συντάγματος, […] ορίσθηκαν τα εξής: […]. Ειδικότερα, η παράγραφος 2 προβλέπει τη 

δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με φυσικά 

πρόσωπα, αντικείμενο των οποίων αποτελεί η παροχή υπηρεσιών δημόσιας 

διοίκησης εκ μέρους των τελευταίων προς το Κράτος ή άλλο φορέα δημόσιας 

εξουσίας για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και μόνον, χωρίς 

τα εν λόγω πρόσωπα να καταλαμβάνουν νομοθετημένες οργανικές θέσεις […]. 

Εξάλλου, από τον συνδυασμό των παραγράφων 2 και 8 προκύπτει ότι, στην 

περίπτωση σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με φυσικά 

πρόσωπα, 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 προσελήφθη με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου […]. 

                                                 
1 Ιστοσελίδα Συμβουλίου της Επικρατείας - 
http://www.adjustice.gr/webcenter/faces/wcnav_externalId/search-
caselaws?bltId=D745628BD4786259B89ED4F6D28EF6B5&_afrLoop=2776801849515052#!%40%40

%3F_afrLoop%3D2776801849515052%26bltId%3DD745628BD4786259B89ED4F6D28EF6B5%26_ad
f.ctrl-state%3Djnrtd59sg_67  [τελευταία επίσκεψη: 19.03.2021]. 
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[…] 7. Επειδή, η αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας 2014/24 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.2.2014 [...], [...] ορίζει τα εξής: “Θα πρέπει να 

υπενθυμιστεί ότι καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν υποχρεώνει τα κράτη 

μέλη να αναθέτουν σε εξωτερικούς φορείς την παροχή υπηρεσιών που επιθυμούν 

να παρέχουν τα ίδια ή να οργανώνουν με άλλα μέσα πλην των δημοσίων 

συμβάσεων κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Η παροχή υπηρεσιών που 

βασίζεται σε νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή σε συμβάσεις εργασίας δεν θα 

πρέπει να καλύπτεται. […] Τέλος, το άρθρο 10 της παραπάνω οδηγίας ορίζει ότι “Η 

παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών για: α. ... ζ. 

συμβάσεις απασχόλησης· ...”. 

[…] 9. Με το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Δεκεμβρίου 

2015 (Α΄ 84) το άρθρο 167 του ν. 4099/2012, όπως είχε τροποποιηθεί κατά τα 

ανωτέρω, αντικαταστάθηκε με τον ακόλουθο τρόπο: «1. Για την καθαριότητα των 

κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, 

και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται 

αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες 

πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις 

έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που 

έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) 

όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), για τις οποίες 

οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις 

προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, 

ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην 

υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό 

οργάνου του φορέα. […] Στη συνέχεια, στο άρθρο 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 

περιελήφθη ρύθμιση ειδικά για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στην οποία 

ορίστηκε ότι για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς καθαριότητας, σίτισης και 

εστίασης καθώς και φύλαξης είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις 

μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή 

απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες 

καθαριότητας καθώς επίσης στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 

10. Επειδή, στο άρθρο 63 του μεταγενέστερου ν. 4430/2016 (Α΄ 205), δυνάμει του 

οποίου εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, ορίζονται τα εξής: "1. Οι κεντρικές, 

οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, με απόφαση του αρμόδιου 

μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται για τις ανάγκες 

καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, 

καθώς και για τις ανάγκες εστίασης, σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν 

ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν 

επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες 

περιστάσεις. […] Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου 63 

του ν. 4430/2016 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4558/2018 (Α΄ 140) 



 
 

  

 

ως εξής: "Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν 

μέχρι 31.12.2019". Στη συνέχεια, με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του ν. 4574/2018 (Α΄ 191) 

προστέθηκε στην ως άνω παράγραφο 1 το ακόλουθο εδάφιο, με ισχύ από 

31.10.2016: "Οι ανωτέρω φορείς, με απόφαση του μονομελούς ή συλλογικού 

οργάνου Διοίκησής τους, δύνανται να παρατείνουν χρονικά τις ατομικές συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη διαδικασία της παραγράφου 3, εφόσον 

εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου". Περαιτέρω, 

στις παρ. 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου 63 του ν. 4430/2016 προβλέπονται τα 

ακόλουθα: “2. Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων 

εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 135) και απαγορεύεται η 

μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

11. […]  Ωστόσο η παροχή των υπηρεσιών των κλάδων φύλαξης, καθαριότητας και 

σίτισης, υπό το ανωτέρω καθεστώς παρουσίασε εκτεταμένες παθογένειες, που 

θίγουν το δημόσιο συμφέρον, προς δύο κύριες κατευθύνσεις: Α) Η ανορθολογική 

λειτουργία των κανόνων του ανταγωνισμού και η απουσία ανώτατου πλαφόν του 

εργολαβικού ανταλλάγματος των δημοσίων συμβάσεων για την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών, οδήγησε σε μία υπερβολική αύξηση του κόστους τους. Β) Μέσα 

από έρευνα […], καταγράφεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι 

εργολαβικές αναθέσεις (outsourcing) συνιστώντας μια ευέλικτη μορφή απασχόλησης 

εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους, η οποία ενισχύει τους όρους της εργασιακής 

ανασφάλειας και της κοινωνικής αβεβαιότητας. Δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 (Α΄ 115), θεσπίσθηκε ένα στοιχειώδες νομοθετικό πλαίσιο για την τήρηση 

υποχρεώσεων της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας από τους εργολάβους. 

[…]Υπό τις έκτακτες και παροδικές συνθήκες οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, η παρούσα προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί: α) Στην διασφάλιση 

δημοσιονομικού οφέλους που θα προκύψει από την σημαντική ελάφρυνση του 

προϋπολογισμού των αντίστοιχων φορέων, μέσω της εξοικονόμησης του 

εργολαβικού κέρδους που περιλαμβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγμα, β) Στην 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στις προαναφερόμενες 

επιχειρήσεις, αφού διασφαλίζεται η προσήκουσα αντιπαροχή και η τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, γ) Στην αντιμετώπιση των 

[επειγουσών] ή απρόβλεπτων αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών, που δεν 

μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της προκήρυξης και πλήρωσης οργανικών θέσεων, 

ενόψει των προεκτεθέντων, δ) Στην ρύθμιση του ζητήματος κατά τρόπο συμβατό 

προς το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο, σύμφωνα με την νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

[…]Ωστόσο, η ανυπαρξία δημοσιονομικής βλάβης για την επιλογή των συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελεί γενική προϋπόθεση για την εφαρμογή της 

παρούσας διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως η πρώτη (της ύπαρξης 

πραγματικού ή νομικού κωλύματος), δηλαδή πρέπει τουλάχιστον να μην προκύπτει 

επιβάρυνση του φορέα σε σύγκριση με άλλες λύσεις (εφόσον είναι εφικτές) ή κατά 

το δυνατόν ωφέλεια. Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ανώτατο χρονικό όριο της σύμβασης 

ορισμένου χρόνου θα είναι οι 24 μήνες, σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004. Τούτο 

θεωρείται συνταγματικώς ανεκτό, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, και 

απαγορεύεται ως εκ τούτου τόσο η ανανέωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όσο και η 

μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. […] 



 
 

  

 

12. […] Επί της αιτήσεως για έκδοση προδικαστικής απόφασης εκδόθηκε η από 

25.10.2018 απόφαση του Δ.Ε.Ε., με την οποία τα προδικαστικά ερωτήματα που 

ετέθησαν απαντήθηκαν ως εξής: 1) [...]"Απόκειται εν τέλει στο αιτούν δικαστήριο να 

εκτιμήσει, με γνώμονα τα προεκτεθέντα, αν οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας 

δίκης συμβάσεις αποτελούν "συμβάσεις απασχόλησης", κατά την έννοια της 

διάταξης αυτής" και ότι "Ειδικότερα, όπως επισήμανε η Επιτροπή στις γραπτές 

παρατηρήσεις της, πρέπει να διακριβωθεί αν πρόκειται για πραγματικές ατομικές 

συμβάσεις εργασίας", αν και "ουδόλως προκύπτει από τη διαβιβασθείσα στο 

Δικαστήριο δικογραφία ότι τούτο δεν συμβαίνει εν προκειμένω". 2) Οι διατάξεις της 

οδηγίας 2014/24, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 

2015/2170, τα άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ, οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας 

και της αναλογικότητας, καθώς και τα άρθρα 16 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση 

απόφασης δημοσίας αρχής να προσφύγει στη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης 

όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, προκειμένου να εκπληρώσει 

ορισμένα καθήκοντα απτόμενα των υποχρεώσεών της δημοσίου συμφέροντος. 3) 

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Δεκεμβρίου 1989, […] έχει την έννοια ότι κατά της απόφασης αναθέτουσας αρχής να 

συνάψει συμβάσεις απασχόλησης με φυσικά πρόσωπα για την παροχή ορισμένων 

υπηρεσιών, χωρίς να κινήσει διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με 

την οδηγία 2014/24, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμό 2015/2170, για τον λόγο ότι, κατά την άποψή της, οι συμβάσεις αυτές δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας, δύναται να ασκήσει 

προσφυγή οικονομικός φορέας ο οποίος θα είχε έννομο συμφέρον να του ανατεθεί 

δημόσια σύμβαση με αντικείμενο όμοιο εκείνου των εν λόγω συμβάσεων και ο 

οποίος φρονεί ότι οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω 

οδηγίας. 

[…] 19. Επειδή, με τις κρινόμενες αιτήσεις προβάλλεται ότι η διάταξη του άρθρου 63 

του ν. 4430/2016 είναι αντισυνταγματική και ανίσχυρη διότι με αυτήν δεν 

αντιμετωπίζονται πρόσκαιρες, ή επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, οι οποίες 

δικαιολογούν κατ’ εξαίρεση, με πρόβλεψη ειδικού νόμου, την πρόσληψη 

προσωπικού για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου, ακόμη και 

αν δεν υφίστανται αντίστοιχες νομοθετημένες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος, αλλά απολύτως 

αναμενόμενες, βάσει του προγραμματισμού των φορέων, και πάγιες ανάγκες, οι 

οποίες επιτρέπεται να καλύπτονται, είτε με σύσταση και κάλυψη οργανικών θέσεων 

είτε με δημόσιο διαγωνισμό κατά την οδηγία 2014/24. […] 

[…] 21. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο επείγων και απρόβλεπτος χαρακτήρας 

των αναγκών καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης, του οποίου γίνεται 

επίκληση στο άρθρο 63 του ν. 4430/2016 και ο οποίος αποτέλεσε την αιτία επιλογής 

από το νομοθέτη της ρύθμισης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου, κατά το μέρος που αφορά τις κρινόμενες υποθέσεις συναρτάται άμεσα με 

τη δυνατότητα του κράτους να συνεχίσει να εξασφαλίζει απρόσκοπτα, για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εν προκειμένω μέχρι την 31.12.2019, τη λειτουργία 

των νοσοκομείων, εκπληρώνοντας την απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 2 του 

Συντάγματος υποχρέωσή του, υπό συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής, 

περικοπής οργανικών θέσεων και μειωμένων πόρων λόγω των διεθνών 



 
 

  

 

δεσμεύσεων της χώρας, οι οποίες επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της οξείας 

οικονομικής κρίσης, αλλά και οικονομικών δυσχερειών, οφειλόμενων σε παθογένειες 

του συστήματος ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών σε εργολάβους. Με τα 

δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι η χρονική διάρκεια των ατομικών συμβάσεων 

εργασίας που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο 63 δεν υπερβαίνει το διάστημα 

των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που ορίζεται στο άρθρο 6 του π.δ. 164/2004, 

απαγορεύεται δε ρητά η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου, 

ότι θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των προσλαμβανόμενων 

προσώπων και ότι προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και έλεγχος από 

το Α.Σ.Ε.Π., οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4430/2016, […] μπορούν να 

εφαρμοστούν μέχρι 31.12.2019, δεν αντίκεινται στο άρθρο 103 παρ. 2 του 

Συντάγματος, οι δε αντίθετοι ισχυρισμοί που προβάλλονται με τις αιτήσεις πρέπει 

να απορριφθούν ως αβάσιμοι. 

[…] 23. Τα στοιχεία αυτά είναι δηλωτικά του στοιχείου της εξάρτησης των 

προσλαμβανόμενων από τις οδηγίες και τη διεύθυνση των οργάνων διοίκησης των 

Νοσοκομείων στις προς σύναψη συμβάσεις εργασίας, δεν εμφανίζονται δε άλλα 

στοιχεία, τα οποία να θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτόν τον νομικό χαρακτηρισμό. 

Συνεπώς, οι επίδικες ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου εμπίπτουν στην έννοια 

των συμβάσεων απασχόλησης της οδηγίας 2014/24, ενόψει δε τούτου με τις 

προσβαλλόμενες πράξεις δεν στοιχειοθετούνται αντίστοιχες παραλείψεις των καθ' 

ών οι αιτήσεις Νοσοκομείων να κινήσουν διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

κατά την οδηγία αυτή και οι αντίθετοι ισχυρισμοί που προβάλλει η αιτούσα πρέπει 

να απορριφθούν ως αβάσιμοι. 

[…] 24. [...] Συνεπώς, το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες στο ενιαίο μισθολόγιο αμοιβές 

είναι υψηλότερες από αυτές του ιδιωτικού τομέα δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε ότι 

η επιλογή της σύναψης των εν λόγω συμβάσεων αποτελεί λύση με μεγαλύτερη, σε 

σχέση με την ανάθεση σε εξωτερικό φορέα, δημοσιονομική επιβάρυνση. 

[…] 26. Επειδή, κατά το μέρος που αφορά την μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη 

από 20.2.2019 [...] πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ο ισχυρισμός της 

αιτούσας ότι μη νομίμως δεν συνυπολογίστηκε από το καθ’ ού Νοσοκομείο το 

κόστος εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, 

διότι στην παραπάνω απόφαση έχει περιληφθεί σχετικό κονδύλι. […] Με τα 

παραπάνω η αιτούσα υπολογίζει την αποζημίωση απόλυσης των συγκεκριμένων 

κατηγοριών εργαζομένων που θα προσληφθούν από το καθ’ ού δυνάμει των 

επίμαχων συμβάσεων με βάση τις διατάξεις περί αποζημίωσης υπαλλήλων, τούτο 

δε χωρίς να ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων (βοηθοί μάγειροι, 

λαντζέρηδες, τραπεζοκόμοι – σερβιτόροι), ενόψει της φύσης της εργασίας τους, 

κατατάσσονται στην κατηγορία των υπαλλήλων και όχι των εργατοτεχνιτών, για 

την οποία ισχύει διαφοροποιημένη αποζημίωση απόλυσης […]. Συνεπώς, ο 

υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης στο παραπάνω ποσό δεν ευρίσκει έρεισμα 

σε νομοθετική διάταξη, ούτε στοιχεί προς την νομολογία των αρμοδίων για την 

εκδίκαση των εργατικών διαφορών πολιτικών δικαστηρίων. 

28. [...] Με τα δεδομένα αυτά, εξεταζόμενα στο πλαίσιο του ελέγχου που ασκεί εν 

προκειμένω ο ακυρωτικός δικαστής, ο ισχυρισμός περί πλημμελούς 

συνυπολογισμού του κόστους μισθοδοσίας πρέπει να απορριφθεί, εφόσον δεν 

προκύπτει με πρόδηλο τρόπο έλλειψη δημοσιονομικής βλάβης χωρίς το Δικαστήριο 



 
 

  

 

να υπεισέλθει σε τεχνικές κρίσεις και υπολογισμούς. Περαιτέρω, η σύγκριση του 

κόστους των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τα δεδομένα της 

τελευταίας σύμβασης που το καθ’ ού Νοσοκομείο συνήψε με την αιτούσα, και με 

βάση την οποία εκτελούνταν οι υπηρεσίες καθαριότητας στους χώρους του μέχρι 

την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, όπως ρητά διαλαμβάνεται σε αυτήν, 

ευρίσκει έρεισμα στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 63 του ν. 4430/2016, η οποία 

αναφέρεται στο εν λόγω ζήτημα, οι δε αντίθετοι ισχυρισμοί της αιτούσας είναι 

απορριπτέοι. 

Δ ι ά τ α ύ τ α  

Συνεκδικάζει και απορρίπτει τις αιτήσεις ακυρώσεως. 

Απορρίπτει τις παρεμβάσεις των εταιρειών που παρενέβησαν υπέρ της αιτούσας. 

Παρατηρήσεις 

1. Στην παρούσα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 

δικαστήριο συνεκδικάζει και απορρίπτει τις κρινόμενες αιτήσεις ακύρωσης κατά των 

πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με τις οποίες σύναψε ατομικές συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου, καθώς και της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής της 

αιτούσας. Δευτερευόντως απορρίπτει και τις παρεμβάσεις των εταιρειών που 

παρενέβησαν υπέρ αυτής. 

2. Το δικαστήριο, εν πρώτοις, αναφέρεται στο άρ. 103 του Συντάγματος, το οποίο 

καθορίζει τους όρους πρόσληψης και τα χαρακτηριστικά των προσώπων που 

στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι είτε η σύνδεσή 

τους με τη διοίκηση προκύπτει από συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου εργασίας ή έργου. 

Το άρθρο αυτό αποτέλεσε παρακάτω κριτήριο με βάση το οποίο αποφάνθηκε αν 

τελικώς το άρ 63 του ν. 4430/2016 οφείλει να θεωρηθεί αντισυνταγματικό, σύμφωνα 

με τους ισχυρισμούς των αιτήσεων περί παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας, 

της ισότητας, του άρ. 5 του Συντάγματος και άλλων ατομικών δικαιωμάτων2. Βέβαια 

το δικαστήριο θεώρησε επείγουσες και απρόβλεπτες τις ανάγκες καθαριότητας, 

συνεκτίμησε τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας στα πλαίσια της 

εξοικονόμησης δημοσιονομικής ωφέλειας, χαρακτήρισε προσωρινό το σύστημα 

πρόσληψης (24 μηνών), έλαβε υπόψη τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και τον 

έλεγχο νομιμότητας από το Α.Σ.Ε.Π.  και τελικώς έκρινε ότι η διάταξη δεν αντίκειται 

στο άρ 103 του Σ3. 

3. Ακόμη γίνεται λόγος για την Οδηγία 2014/23/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική έννομη τάξη με το ν. 4412/16 4 , και ιδιαίτερα για την έννοια “συμβάσεις 

απασχόλησης” που συναντάται στο άρ. 10 περ.ζ΄ αυτής5. Επί του ζητήματος αυτού 

το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την από 15.10.2028 απόφαση του Δ.Ε.Ε επί της 

αιτήσεως για έκδοση προδικαστικής απόφασης. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν το 

δικαστήριο κατέληξε ότι τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται στο να αναθέτουν 

αποκλειστικά σε εξωτερικούς φορείς την παροχή υπηρεσιών, αλλά δύνανται εφόσον 

το επιθυμούν να καλύπτουν και τα ίδια τις υπηρεσίες αυτές και συνεπώς να 

                                                 
2 Σκέψη 19 της παρούσας απόφασης. 
3 Σκέψη 21 της παρούσας απόφασης. 
4  Δημήτριος Γ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων,3η έκδοση, εκδ. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2019, σελ. 101.  
5 Σκέψη 12 της παρούσας απόφασης. 



 
 

  

 

εξαιρούνται από την υποχρέωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων6. Τοιουτοτρόπως 

η έννοια της σύμβαση απασχόλησης θεωρείται ότι αποτελεί σύμβαση με την οποία 

η δημόσια αρχή προσλαμβάνει φυσικά πρόσωπα για ορισμένο χρόνο, με 

αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να παρέχει η ίδια υπηρεσίες. Το ίδιο προκύπτει 

και από την αιτιολογική έκθεση του άρ. 63 του ν. 4430/2016. Τέλος η έννοια αυτή 

επιβεβαιώνεται και από τον έντονο χαρακτήρα εξάρτησης που παρατηρείται στη 

σχέση μεταξύ φυσικών προσώπων και οργάνων διοίκησης των Νοσοκομείων εντός 

των πλαισίων της συμβάσεως εργασίας που σύνηψαν. 

4. Τελικώς το δικαστήριο αναφέρεται στον ισχυρισμό της πρώτης από της 

κρινόμενες αιτήσεις αναφορικά με την έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας ως προς τη  

δημοσιονομικής ωφέλειας στις πράξεις του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ . Πιο 

αναλυτικά η αιτούσα υποστήριξε, αρχικά, ότι εσφαλμένως το Νοσοκομείο δεν 

υπολόγισε ως όφειλε το κόστος εργασίας των προσληφθέντων τις Κυριακές και 

αργίες, πράγμα που το δικαστήριο απέρριψε λόγω προηγηθέντος σχετικού 

κονδυλίου. Επιπροσθέτως σχετικά με την οφειλόμενη ρύθμιση περί αποζημίωση 

απόλυσης , σημειώθηκε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε διακριτική μεταχείριση των 

προσληφθέντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους 

εργαζομένους αορίστου χρόνου, σε συνδυασμό και με αδυναμία εύρεσης 

οιουδήποτε άλλου νομικού ερείσματος . Μη βάσιμοι για τον ίδιο λόγο κρίθηκαν και 

οι λοιποί ισχυρισμοί, χωρίς να χαίρουν επαρκούς τεχνικής ανάλυσης ούτε να 

τεκμηριώνουν με σαφήνεια την έλλειψη δημοσιονομικής ωφέλειας. 

                                                 
6 Σκέψη 23 της παρούσας απόφασης.  


