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ΠΕΡΙΛΗΦΗ
«Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά eΔΦΘΑ θαη ηεο αξηζ. 1622/21 απφθαζεο
Διεγθηηθνχ
Ππλεδξίνπ
(ππφζεζε
αλαγλψξηζεο
ππεξεζίαο
ζπληαμηνχρνπ
ππαιιήινπ Γήκνπ Δι.Ρδήκα-Θνπξζάξε)»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 25 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 11151/16/20-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο, Ξξνεδξεχσλ 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3)
Ράθαο Ζιίαο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 6)
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 7) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΕ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 3)
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 4) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξψηνπο λα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.


Ιφγσ απνπζίαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. πξνήδξεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ.
4555/18, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο.

Ν θ. Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 10951/18-5-2022 ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα-εηζήγεζε
ηεο Λνκ. Ππκβνχινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξφζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Ξξνο
Ρνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο
Eπί ηεο θνηλνπνηεζείζεο ηελ 12-5-22 [ κε αξηζκ. πξση. ΛΦ-ΛΣ 10394/12-5-22] ππ΄
αξηζκ. 1622/21 απνθάζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ [ ηκήκα ηξίην], επηζπκψ λα
ζέζσ ππφςηλ ζαο ηα θάησζη.
Ωο γλσζηφ , κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 7501/3-6-13 έγγξαθν ηνπ, ην δεκνηηθφ λπδδ
κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Ξεξηβάιινληνο
Αιιειεγγχεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο
> [ ΦΔΘ 381 η. Β΄ ηεο 18-2-14]
δηεβίβαζε πξνο ηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαοΛ.Σαιθεδφλαο ηελ ππ΄αξηζκ. 1300/203/13 πξάμε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ πνθ/ηνο ΗΘΑ [
Γ/λζε Ππληάμεσλ Ξξνζσπηθνχ ΛΞΓΓ] πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ηεο
ζπληαμηνχρνπ δεκνηηθήο ππαιιήινπ Διηζάβεη Ρδήκα- Θνπξζάξε [ πξβι.
πξνζαγφκελε].
Θαηά ηνπ ΗΘΑ θαη θαηά ηεο αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 1300/203/13 πξάμεο [ αξηζκ.
απφθαζεο 795, αξηζκφο θαθέινπ 41442] ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ πνθ/ηνο ΗΘΑ [ Γ/λζε
Ππληάμεσλ Ξξνζσπηθνχ ΛΞΓΓ] πνπ εθδφζεθε κεηά απφ αίηεζε ηεο Διηζάβεη
Θνπξζάξε- Ρδήκα, ην δεκνηηθφ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ
Ξνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Ξεξηβάιινληνο Αιιειεγγχεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη
Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο > , ελ ζπλερεία ηεο ππ΄αξηζκ. 120/13
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηνχ, δηα ηνπ πιεξ. δηθεγφξνπ θ.
Κελέιανπ Ξαπαδεκεηξίνπ, άζθεζε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ ηελ απφ 1911-2013 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 2360/19-11-13] έθεζε [ πξβι. πξνζαγφκελε].
Ππδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ εθέζεσο εμεδφζε ε θνηλνπνηεζείζα σο άλσ
ππ΄αξηζκ. 1622/21 απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη εηο απηήλ απεππίυθη ε σο άλσ έθεζε ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ,
σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ δεκνηηθνχ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο

Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Ξεξηβάιινληνο Αιιειεγγχεο
Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο >.

Θνηλσληθήο

Δηδηθφηεξα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην έθξηλε φηη ε σο άλσ έθεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί
δηφηη <… ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λδ 4277/1962
θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2703/1999 ε νθεηιφκελε γηα ηελ εμαγνξά
ρξφλνπ ππεξεζίαο εηζθνξά εξγνδφηε βαξχλεη ην δεκνηηθφ λνκηθφ πξφζσπν ζην
νπνίν έρεη κεηαηαγεί ή κεηαθεξζεί ν ππάιιεινο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο, δει. ηνλ < Δληαίν Φνξέα Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Ξεξηβάιινληνο
Αιιειεγγχεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο
> θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε απηνχ, ηνλ Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ. Σαιθεδφλαο, ζηνλ
νπνίν κεηαθέξζεθαλ νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ…>.
Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 τος Ν. 4700/20 < Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο
γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θψδηθα
λφκσλ> νξίδεηαη φηη : < Ρν έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο επηηξέπεηαη κφλν θαηά ησλ
νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Ρκεκάησλ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ >
Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 166 τος ωρ άνω Ν. 4700/20 νξίδεηαη φηη : < 1.- Ζ
αίηεζε αλαίξεζεο αζθείηαη απφ νπνηνλδήπνηε κεηείρε ζηελ δίθε ελψπηνλ ηνπ
δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο θαη εηηήζεθε. Γηθαίσκα λα αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο έρεη θαη
ν δηάδηθνο πνπ λίθεζε, εθφζνλ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ θαζψο θαη ν Γεληθφο
Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο. 2.- Ζ αίηεζε αλαίξεζεο απεπζχλεηαη θαηά ηνπ δηαδίθνπ
ηεο δίθεο, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε. >.
Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 167 τος ωρ άνω Ν. 4700/20 νξίδεηαη φηη : < 1.- Ζ
αίηεζε αλαίξεζεο αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα [60] εκεξψλ, ε νπνία εθθηλεί
γηα ην Γεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζψο θαη γηα φζα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή ελσζηαθνχο πφξνπο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζε απηφ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο
Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Γηα ηνλ ηδηψηε δηάδηθν ε πξνζεζκία απηή
εθθηλεί απφ ηελ επίδνζε ή ηελ πεξηέιεπζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε απηφλ ή ηελ
απνδεδεηγκέλα πιήξε γλψζε απφ απηφλ ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο. Αλ ν έρσλ
έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, ε
πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ελελήληα [90] εκέξεο. 2.- Αλ δελ επηδφζεθε ε απφθαζε, ε
πξνζεζκία αλαίξεζεο είλαη ηξία [3] έηε, αξρφκελε απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο
αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο .>.
Δλ φςεη ηνπ αλσηέξσ ζθεπηηθνχ ηεο ππ΄αξηζκ. 1622/21 απνθάζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ
Ππλεδξίνπ [ ηκήκα ηξίην] θξνλψ φηη είλαη ακθίβνιν ην απνηέιεζκα ηεο επδνθίκεζεο
αλαηξέζεσο θαη΄απηήο.
Κεηά απφ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηελ αξκφδηα
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ γηα ηελ άζθεζε ή κε αηηήζεσο αλαηξέζεσο
θαηά ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία < ΗΘΑ- ΔΡΑΚ> θαη ήδε ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία
< Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο > [ e-Δ.Φ.Θ.Α], σο θνξέα
θχξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νηνλεί θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ ΗΘΑ- ΡΔΑΚ θαη θαηά
ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1622/21 απνθάζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ [ ηκήκα
ηξίην].
Ξξνζέηη δε , ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί λα αζθεζεί αλαίξεζε, ζα πξέπεη ε
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπή λα εμνπζηνδνηήζεη ηνπο πιεξ. δηθεγφξνπο ηεο Λνκηθήο
πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ θ.θ Εακπέηα Γξφζνπ θαη Σξπζφζηνκν Σήην- Θηάκν
φπσο απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηψλ αζθήζνπλ, γηα ινγ/ζκφ ηνπ Γήκνπ
Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ. Σαιθεδφλαο ,
ελψπηνλ ηεο Νινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ
Ππλεδξίνπ αίηεζε αλαηξέζεσο θαηά ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία < ΗΘΑ- ΔΡΑΚ> θαη
ήδε ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο > [ e-Δ.Φ.Θ.Α], σο θνξέα θχξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νηνλεί
θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ ΗΘΑ- ΡΔΑΚ θαη θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1622/21

απνθάζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ [ ηκήκα ηξίην] θαη λα παξαζηαζεί θαηά ηελ
νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρφλ κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε πξνο ππνζηήξημε ηεο σο
άλσ αλαηξέζεσο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνχην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 18/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Αληηπξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο υ α σ ί ζ ε ι ομόυωνα
Εγκπίνει ηελ κε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηνπ
Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία < Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο >
(e-ΔΦΘΑ -θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ ΗΘΑ- ΡΔΑΚ) θαη ηεο αξηζ. 1622/21 απφθαζεο
Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ (ππφζεζε αλαγλψξηζεο ππεξεζίαο ζπληαμηνχρνπ ππαιιήινπ
Γήκνπ Δι.Ρδήκα-Θνπξζάξε), κπίνονταρ, ζχκθσλα θαη κε ηε γλψκε ηεο Λνκ.
πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, φηη είλαη ακθίβνιν ην απνηέιεζκα ηεο επδνθίκεζεο άζθεζεο
αίηεζεο αλαηξέζεσο θαη΄απηήο.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαιείηαη ε Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο δηθέο
ηεο ελέξγεηεο, πξνο ηαθηνπνίεζε ηεο ππφζεζεο θαη απνθπγή πεξαηηέξσ εμφδσλ θαη
επηβαξχλζεσλ γηα ην Γήκν.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 121/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΧΣΗΡΙΟ ΚΟΚΟΛΕΣΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Εσωτεπική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

ΡΑ ΚΔΙΖ

