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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 145

Θέμα: Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1220/2019 οριστικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών )
Σήμερα την 7η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00,
συνήλθε σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 18074/02-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε
νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
– Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της
Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-52020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την
18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Παναγιώτης Τσατασαρώνης (αναπληρωματικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)- Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος
Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.)
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως
κατεπείγον 1. Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου Σταδίου διενέργειας ( Ανοικτού Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει την ένταξη του ΕΗΔ
θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο
75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την
από 04/08/2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Οι κκ. Σπυριδούλα Λευθεριώτη και Καλλιόπη Κωττάκη – Κροκίδη είχαν προσληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και
απασχολήθηκαν επί σειρά ετών ως καθαρίστριες σε σχολεία με διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου. Την 10-12007 κατεγάγησαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004, επειδή εξυπηρετούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ελληνικού
Δημοσίου. Την 1-1-2011 μεταφέρθηκαν με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου. Για την
κατάταξή τους δεν ελήφθη υπόψη ως προϋπηρεσία η περίοδος απασχόλησής τους δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης
έργου κι έτσι κατετάγησαν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Κατόπιν αυτού άσκησαν κατά του Ελληνικού
Δημοσίου και του Δήμου Χαϊδαρίου την αγωγή με αριθμό κατάθεσης 580885/2348/2017 (κοινή με εργαζόμενες σε
οκτώ συνολικά Δήμους) αιτούμενες : 1) να αναγνωριστεί ότι το πρώτο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο όφειλε να
αναγνωρίσει μισθολογικά το σύνολο του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκε κάθε μία στο ίδιο αντικείμενο ως
την 10-1-2007 και 2) να υποχρεωθεί ο Δήμος Χαϊδαρίου να καταβάλει σε κάθε μία τις διαφορές αποδοχών τους ,
όπως προκύπτουν από την κατάταξή τους στο κατώτατο μισθολογικό κλιμάκιο σε σύγκριση με αυτές που θα
ελάμβαναν αν είχε αναγνωριστεί η ως άνω προϋπηρεσία τους, με το νόμιμο τόκο από το χρόνο που κάθε κονδύλιο
κατέστη ληξιπρόθεσμα και απαιτητό, άλλως από την επίδοση της αγωγής.

Η άνω αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή με την υπ’ αριθ. 1220/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , η
οποία απέρριψε το πρώτο αίτημα της αγωγής, ήτοι την αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο του συνολικού
χρονικού διαστήματος της προϋπηρεσίας κάθε ενάγουσας έως την 10-1-2007 , με το σκεπτικό ότι αντικείμενο της
αναγνωριστικής αγωγής μπορεί να είναι μόνο η βεβαίωση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας μιας έννομης σχέσης και όχι
μεμονωμένα στοιχεία έννομης σχέσης ή νομικές καταστάσεις . Δέχθηκε όμως το δεύτερο αίτημα της αγωγής και
υποχρεώνει το Δήμο Χαϊδαρίου να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα κ. Σταυρούλα Λευθεριώτη το ποσό των
2.499 € και στη δεύτερη ενάγουσα Καλλιόπη Κωττάκη – Κροκίδη το ποσό των 3.517,5 € με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής.
Σε ό,τι αφορά την άσκηση ή μη έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης αναφερόμαστε στο άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ του
Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής , όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α’/23-12-2016) και την προσθήκη τελευταίου
εδαφίου με την περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α') το οποίο ορίζει
ότι η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων ….. «β) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει
αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών
παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και
του δήμου.
To επίδικο ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε με διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου
στο δημόσιο τομέα έχει κριθεί με αποφάσεις του Αρείου Πάγου (σχετ. ΑΠ 1301/2018 Β1 Πολιτικό Τμήμα και
ΑΠ 16/2017 Ολομέλεια) . Συγκεκριμένα, έχει κριθεί ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που διανύθηκε δυνάμει συμβάσεων
μίσθωσης έργου στο Δημόσιο Τομέα λογίζεται για όλες τις άλλες συνέπειες (επιδόματα εορτών, αδείας, χρόνου
υπηρεσίας για κατάταξη στα οικεία μισθολογικά κλιμάκια κλπ) ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
, ενώ τις αποδοχές της θέσης στην οποία εντάχθηκαν δικαιούνται οι εργαζόμενοι μόνο από την ημερομηνία έκδοσης
της πράξης κατάταξης και εφεξής. Οι σχετικές αξιώσεις υπόκεινται σε διετή παραγραφή από την ημερομηνία που
έγιναν απαιτητές.
Στην υπό κρίση περίπτωση, οι ενάγουσας κατατάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις ήδη από την 10-1-2007 ενώ, από
το Δικαστήριο ελήφθη υπόψη το ζήτημα της παραγραφής . Επομένως η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει
την άσκηση ή μη έφεσης κατά της άνω απόφασης .

Κατόπιν αυτού ζητούμε να αποφασίσετε για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1220/2019 οριστικής
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) .

ΑΔΑ: 6ΟΧΚΩΗ3-ΥΥΩ
Σημειώνεται ότι η απόφαση επιδόθηκε την 1-7-2020 και λόγω αναστολής δικονομικών προθεσμιών η προθεσμία για
άσκηση έφεσης αρχίζει την 16 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την 15 Οκτωβρίου 2020 .

Χαϊδάρι, 4-8-2020
Για τη Νομική Υπηρεσία
Κατερίνα Πετροπούλου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη, την από 04/08/2020 γνωμοδότηση της
Νομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
3 του Ν. 4623/2019: [ σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (7) μελών, (6) ψήφισαν υπέρ, (1) κατά]
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Απόστολου Θεοφίλη, ο οποίος ψήφισε «κατά».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1220/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της Νομικής
Υπηρεσίας, η οποία αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 08-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

