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συμβάσεωςέργου ή εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου δεν
εξαρτάται απότον χαρακτηρισμό πουδίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόμος, διότι ο
χαρακτηρισμόςαυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπωςοριοθετείται απότις
διατάξεις των άρθ.26§3 και 87§2 του Συντάγματος, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, αξιολογώντας
τα πραγματικάπεριστατικά που εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στην συνέχεια
προκύψουν και κατά την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδειτον ακριβή (ορθό) νομικό χαρακτηρισμό
στη σύμβαση, κρίση η οποίαστην συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσιατης διάταξης του
άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ. Η δυνατότητα του ορθού χαρακτηρισμού απότο δικαστήριο της έννομης
σχέσης ως σύμβασηςέργου ή εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου δεν αποκλείεται στις
εργασιακές σχέσειςτου δημόσιου (και του ευρύτερου δημόσιου) τομέα(ΟλΑΠ 18/2006). Περαιτέρω,
η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-1999 (που δημοσιεύθηκε την 10-7-1999 στην
Εφημερίδατων ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων και άρχισε να ισχύει από 10-7-2001) έχει ως σκοπότην
αποτροπήτης κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συμβάσεωνή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
με την λήψη απότα κράτη μέλη όταν δεν υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα για την πρόληψητων
καταχρήσεων, συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής(ρήτρα 5 του παραρτήματοςαυτής), η Οδηγία
δε αυτή ενσωματώθηκεστην ελληνική έννομη τάξη με τα ΠΔ 81/2003 και 164/2004,που
εφαρμόζεται στους εργαζομένους με συμβάσειςεργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, η
ισχύς των οποίωνάρχισε απότην δημοσίευσήτους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησηςτην 2-4-2003
και 19-7-2004 αντίστοιχα. Ανεξάρτητα απότην Οδηγία αυτή, στην ελληνική έννομη τάξη η
διασφάλισητων εργαζομένων απότην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, με την προσχηματική
επιλογή της σύμβασηςέργου ή εργασίας ορισμένου αντί αορίστου χρόνου, αντιμετωπιζόταν με το
άρθ.8§3 ν. 2112/1920 (σε συνδυασμό με τα άρ.281,671 ΑΚ, 25§§1 και 3 του Συντάγματος), το
οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσειςσυμβάσεωνιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα αν έχουν
συναφθεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, και ορίζει ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται
και επί συμβάσεωνεργασίας με ορισμένη χρονική διάρκεια, αν ο καθορισμόςτης διάρκειας αυτής δεν
δικαιολογείται απότη φύση της σύμβασης, αλλά τέθηκε σκόπιμα προςκαταστρατήγηση των
διατάξεων του ίδιου νόμου περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής σύμβασης. Η διάταξη
αυτή, ενώ αναφέρεται στην προστασίατων εργαζομένων απότην μη τήρηση εκ μέρους του
εργοδότη των τυπικών όρων που επιβάλλει κατά την απόλυση ο ν.2112/1920, αξιοποιήθηκε
γενικότερα για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ως ορισμένης ή αόριστης
χρονικής διάρκειας, με πληρέστερη μάλιστα προστασίαέναντι εκείνης της μεταγενέστερης ως άνω
κοινοτικής Οδηγίας, εφόσον πρόκειται για διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου
που καλύπτουν πραγματικά πάγιες και όχι πρόσκαιρεςή απρόβλεπτεςανάγκες της υπηρεσίας, και
τούτο διότι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός ορισμένης σχέσης, κατά την προαναφερθείσαέννοια, και
δη της σύμβασηςέργου ή εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αποτελεί κατεξοχήν έργο της
δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, ανεξάρτητα απότον εκ του νόμου χαρακτηρισμό της
συμβατικής σχέσης ως ορισμένου χρόνου (ΑΕΔ3/2001, Ολ.ΑΠ 6/2001, 7 και 8/2011), χωρίς
παράλληλαο ορθός αυτός νομικός χαρακτηρισμός εκ μέρους του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν οι
προαναφερθείσεςουσιαστικές προϋποθέσειςτων καλυπτομένων αναγκών, να συνιστά ανεπίτρεπτη
"μετατροπή" του ισχύοντος νομικού καθεστώτος απασχόλησηςαπό ορισμένου χρόνου σε αόριστου
(Ολ.ΑΠ18/2006). Συνάγεται, περαιτέρω, απότα προαναφερθέντα, ότι επί διαδοχικών συμβάσεων
έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκαν με το Δημόσιο κλπ. πριν απότην έναρξη
ισχύος (1) της ως άνω Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, (2) των παραγράφων 7 και 8 του άρθ.103 του
Συντάγματος, που προστέθηκαν κατά την αναθεώρησητου έτους 2001 ισχύουν από 18-4- 2001
(ΦΕΚΑ' 85/2001) και απαγορεύουντην, ακόμη και απότο νόμο, μονιμοποίησητου
προσλαμβανομένουως άνω προσωπικούή την μετατροπήτων συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου σε συμβάσειςαορίστου χρόνου ακόμη και σε περίπτωσηπου οι εργαζόμενοι με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημοσίου και (3) των άρθ.5
και 11 του ΠΔ 164/2004, που άρχισε να ισχύει από 19-7-2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις
μετατροπήςτων κατά την έναρξη της ισχύος του ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε
αορίστου συνεχίζονται δε και είναι ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τους και μετά ταύτα
και καλύπτουν κατά την φύση τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν εφαρμόζονται οι ως άνω
διατάξεις, διότι αυτές (συμβάσεις έργου ή εργασίας) είχαν προσλάβει ήδη κατά τον χρόνο που
εκτείνεται η έννομη σχέση και το αντικείμενό της, δηλ. και πριν την έναρξη ισχύοςτων ως άνω
συνταγματικών και άλλων διατάξεων, τον χαρακτήρα της σύμβασης αορίστου χρόνου, κατ' ορθό
νομικό χαρακτηρισμό, παράτη τυχόν απαγόρευσηαπότο νόμο της σύναψής τους ως τέτοιων
(αορίστου χρόνου), τον οποίο διατηρούν και μετά ταύτα, δηλ. και μετά την έναρξη ισχύος των πιο
πάνωδιατάξεων, ως ενιαίες πλέον συμβάσειςαορίστου χρόνου (ΟΛ.ΑΠ 7 και 8/2011). Ενόψει όλων
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