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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2023 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 7/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ αξηζ. 
12/2022 θαη 21/2022 απνθάζεσλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λ.Ησλίαο (αγσγέο δηθεγφξνπ 
Ε.Γξφζνπ θαηά ηνπ Γήκνπ-δηαδηθαζία 
πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ)» 
 
 

ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 292/1/5-1-2023 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ 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, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 



 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο, 2) Σάθαο Ζιίαο 3) Θνπεινχζνο 
Υξήζηνο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 6) Ιέθθαο 
Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο θαη 7) Θνζθνιέηνο σηήξηνο, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξφεδξνο 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) 
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 4) Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ 
θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξψηνπο εμ απηψλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 30989/20-12-2022 έγγξαθν-εηζήγεζε ηνπ 
δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ. Υαιθεδφλαο 
 
Δπί ησλ θνηλνπνηεζεηζψλ ηελ 7-12-22 ζηνλ Γήκν Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδφλαο  [ 
κε αξηζκ. πξση.  30745/16-12-22 θαη  30746/16-12-22] ππ΄αξηζκ.12/22 θαη  21/22 
απνθάζεσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο αληίζηνηρα, νη νπνίεο  ρξεψζεθαλ θαη ζηελ 
ΛΤΓΛΦ-ΛΥ,   ζαο γλσξίδσ ηα θάησζη. 
 
Α.-  ε επί παγία αληηκηζζία ακεηβφκελε Πιεξ. Γηθεγφξνο  ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ θα 
Εακπέηα Γξφζνπ  άζθεζε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ.Ησλίαο θαηά ηνπ Γήκνπ ΛΦ-
ΛΥ  ηελ απφ 16-12-21  [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΓΑΘ  5976  ΔΑΘ 27/ 20-12-21] αγσγή , κε 
ηελ νπνία δήηεζε  λα θαηαδηθαζζεί ν ελαγφκελνο Γήκνο λα ηεο  θαηαβάιεη  γηα 
παξάλνκε παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-
1-19 έσο 31-12-21 ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ  δχν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα  
ηεζζάξσλ επξψ θαη εμήληα  ηέζζεξα  ιεπηά  [ 2.384,64 επξψ]  [ δει. 1.589,76 + 
794,88 = 2.384,64 επξψ]   θαη δε λνκηκνηφθσο κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο απφ 
ηελ επίδνζε ηεο παξνχζεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή εμφθιεζε  θαη λα θεξπρζεί 
πξνζσξηλά εθηειεζηή, θαη’ άξζξν 910 &. 4      ηνπ ΘΠνιΓ, ε απφθαζε πνπ ζα 
εθδνζεί  . 
 
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ αγσγήο, εμεδφζε ε σο άλσ ππ΄αξηζκ. 12/22  
απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο [ δηαδ. πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ- εξγαηηθέο  
δηαθνξέο], κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη εηο ην ζθεπηηθφ απηήο 
απεθαζίζζε : <…..  Γηθάδεη αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. Απνξξίπηεη ηελ αγσγή θαηά ην 
κέξνο πνπ θξίζεθε απνξξηπηέα. Γέρεηαη    ηελ αγσγή θαηά ηα ινηπά.  Τπνρξεψλεη ηνλ 
ελαγφκελν  λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ  ηξηαθνζίσλ 
νγδφληα ηεζζάξσλ επξψ θαη εμήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ [ 2.384,64 επξψ]], κε ηνλ 
λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο απφ ηελ επνκέλε ηεο επηδφζεσο ηεο αγσγήο. πκςεθίδεη 
ηελ  δηθαζηηθή δαπάλε κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ…> [ πξβι. πξνζαγνκέλε]. 
 
Β.-  ε σο  άλσ επί παγία αληηκηζζία ακεηβφκελε Πιεξ. Γηθεγφξνο  ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ 
θα Εακπέηα Γξφζνπ άζθεζε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ.Ησλίαο θαηά ηνπ Γήκνπ 
ΛΦ-ΛΥ  ηελ απφ 16-12-21 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΓΑΘ  5965 ΔΑΘ 21/ 20-12-21]  αγσγή, 
κε ηελ νπνία δήηεζε λα  θαηαδηθαζζεί ν ελαγφκελνο Γήκνο λα ηεο θαηαβάιεη γηα ην 
ρξνλνεπίδνκα ζε πνζνζηφ 2% γηα θάζε 2 έηε δηθεγνξίαο απφ ηεο  εγγξαθήο ηεο ζηα 
κεηξψα ηνπ ΓΑ   γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ  1-1-19 έσο 31-12-2020  , σο 



εηδηθφηεξα αλαιχεηαη εηο ην ηζηνξηθφ απηήο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 19.934,40  επξψ 
θαη κάιηζηα λνκηκνηφθσο απφ ηελ επνκέλε εκέξα πνπ έπξεπε λα ηνπ θαηαβιεζεί 
θάζε επηκέξνπο θνλδχιην, άιισο απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο, λα θεξπρζεί 
πξνζσξηλά εθηειεζηή ε  απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί θαη λα θαηαδηθαζζεί ν ελαγφκελνο 
ζηελ δηθαζηηθή ηνπ δαπάλε . 
 
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ αγσγήο, εμεδφζε ε σο άλσ ππ΄αξηζκ. 21/22  
απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο [ δηαδ. πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ- εξγαηηθέο  
δηαθνξέο], κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη εηο ην ζθεπηηθφ απηήο 
απεθαζίζζε : <…..  Γηθάδεη αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. Γέρεηαη ηελ αγσγή. Αλαγλσξίδεη 
φηη ν ελαγφκελνο δήκνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα γηα ην δηάζηεκα απφ 1-
1-2019 έσο 31-12-2020 ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηνπ βαζκνχ Α΄ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ, ηνλ 
νπνίν ιακβάλνπλ νη δηθεγφξνη πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο θαη 
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε κε ηελ πξνζζήθε ρξνλνεπηδφκαηνο ζε 
πνζνζηφ 2 %  γηα θάζε 2 έηε δηθεγνξίαο, απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηεο ζηα 
κεηξψα ηνπ ΓΑ θαη επί ηνπ εθάζηνηε δηακνξθνχκελνπ ηελ πξνεγνχκελε δηεηία 
βαζηθνχ κηζζνχ. Τπνρξεψλεη ηνλ ελαγφκελν λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζφ 
ησλ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ  επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά [ 
19.934,40 επξψ], κε ηνλ λφκηκν ηφθν απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο κέρξη 
εμνθιήζεσο. Δπηβάιιεη ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ηεο ελάγνπζαο ζε βάξνο ηνπ 
ελαγνκέλνπ ηελ νπνία νξίδεη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ [200] επξψ .> [ πξβι. 
πξνζαγνκέλε]. 
 
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ιερζνχλ ηα θάησζη. 
 
ΚΑΘΔΣΧ  ΔΜΜΙΘΧΝ  ΓΙΚΗΓΟΡΧΝ.  
 
1. α. ην άξζξν 83 ηνπ π.δ/ηνο 410/1988 «Θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λ.π.δ.δ.» (Φ.Δ.Θ. Α' 191), 
νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 
Άξζξν 83. Δηδηθνί ή λνκηθνί ζχκβνπινη θαη ζπλεξγάηεο.  
          «1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο εηδηθνχο 
ζπκβνχινπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο Θπβέξλεζεο 
θαη ησλ Τπνπξγψλ 
2. Σα ζρεηηθά κε ηνπο λνκηθνύο ζπλεξγάηεο ή λνκηθνύο ζπκβνύινπο ή 
δηθεγόξνπο, πνπ πξνζιακβάλνληαη κε ζύκβαζε ζην Γεκόζην, ΝΠΓΓ θαη 
ΟΣΑ, δηέπνληαη από ηηο θείκελεο γη' απηνύο δηαηάμεηο».. 
β. Θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνπο δηθεγφξνπο είλαη φζεο δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ εηδηθψο θαη 
ξεηψο δεηήκαηα ησλ δηθεγφξσλ, δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη παξαπνκπή γηα 
αλαινγηθή εθαξκνγή σο πξνο ηνπο δηθεγφξνπο, ν ηζρχσλ Θψδηθαο πεξί δηθεγφξσλ, 
ελψ ήηαλ θαη ν πξντζρχζαο Θψδηθαο πεξί Γηθεγφξσλ, ήηνη ην λ.δ. 3026/1954. 
Δηδηθφηεξα νη παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 63 φξηδαλ φηη: 
 
Άξζξν 63.Έξγα αζπκβίβαζηα πξνο Γηθεγφξνλ. 
 
«3. Δίλαη αζπκβίβαζηνο πξνο ην Γηθεγνξηθφλ Ιεηηνχξγεκα πάζα έκκηζζνο ππεξεζία 
παξά θπζηθψ ή λνκηθψπξνζψπσ. Ζ άζθεζε απφ δηθεγφξν δεκνζηνγξαθηθήο εξγαζίαο 
δελ είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα, νχηε ζπλεπάγεηαη έθπησηε ή 
δηαγξαθή ηνπ δηθεγφξνπ απφ ηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ. 
         4. Θαη΄εμαίξεζηλ επηηξέπεηαη εηο ηνλ Γηθεγφξνλ α) ε επί παγία εηεζία ή κεληαία 
ακνηβή παξνρή θαζαξψο λνκηθψλ εξγαζηψλ είηε σο Γηθαζηηθνχ ή Λνκηθνχ πκβνχινπ 
είηε σο Γηθεγφξνπ θαη β) ε δηδαζθαιία καζεκάησλ λνκηθψλ ή πνιηηηθψλ επηζηεκψλ». 
γ.  Δμάιινπ, ζην άξζξν 94 παξ.4 ηνπ πξντζρχζαληα Θψδηθα Πεξί Γηθεγφξσλ 
νξηδφηαλ φηη: «Αη πεξί αδείαο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 539/1945 εθαξκόδνληαη 
αλαιόγωο θαη επί ηωλ Γηθεγόξωλ θαη Ννκηθώλ ή Γηθαζηηθώλ πκβνύιωλ 
παξερόληωλ ηαο ππεξεζίαο απηώλ πξνο ηνπο εληνιείο ηωλ θαηά ηνπο όξνπο 
ηνπ άξζξνπ 63 παξ.4 ηνπ παξόληνο Νόκνπ». 
 



δ. Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ην π.δ. 410/1988 εμαηξεί απφ 
ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηνπο δηθεγφξνπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζην 
Γεκφζην, ηα ΛΠΓΓ θαη ηνπο ΟΣΑ θάλνληαο όκωο ξεηή παξαπνκπή ζηηοθείκελεο 
γη΄ απηνύο δηαηάμεηο. Σέηνηεο δηαηάμεηο πξνθαλψο είλαη νη πξναλαθεξφκελεο ηνπ 
Θψδηθα Γηθεγφξσλ κε ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ απφ ηηο νπνίεο 
πξνθχπηεη φηη νη δηθεγφξνη επηηξέπεηαη θαη΄ εμαίξεζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κε 
πάγηα ακνηβή κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο, ε νπνία είλαη πάληνηε ανξίζηνπ 
ρξόλνπ θαη δελ πξνζδίδεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ εληνιέα, ωο 
αληίζεηε ζηνλ αλεμάξηεην ραξαθηήξα ηνπ δηθεγνξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο, 
ελψ ζε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο θαλνληθήο εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο, αθφκε θαη 
φηαλ ε πξφζιεςε γίλεηαη απφ ην Γεκφζην, ηα ΛΠΓΓ θαη ηνπο ΟΣΑ, ππάγνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 539/1945 πεξί αδεηψλ ηνπ θνηλνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ.(ΓλΛΘ 
Οινκ.292/2002, 98/2014). 
 
ε. Ήδε, απφ 27-9-2013 ηζρχεη ν λένο Θψδηθαο Πεξί Γηθεγφξσλ   N.4194/ 2013, 
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν:  
Άξζξν 1. Ζ θχζε ηεο δηθεγνξίαο. 
         «1. Ο δηθεγφξνο είλαη δεκφζηνο ιεηηνπξγφο. ην ιεηηνχξγεκα ηνπ απνηειεί 
ζεκέιην ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 
         2. Πεξηερφκελν ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο είλαη ε εθπξνζψπεζε θαη ππεξάζπηζε ηνπ 
εληνιέα ηνπ ζε θάζε δηθαζηήξην, αξρή ή ππεξεζία ή εμσδηθαζηηθφ ζεζκφ, ε παξνρή 
λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 
ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ειιεληθά ή δηεζλή».  
 

Ζ παξαπάλσ δηάηαμε είλαη φκνηα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 πνπ ίζρπζε 
κέρξη 26-9-2013 Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ (λ.δ. 3026/ 1954), πνπ νξίδεη φηη «Ο 
Γηθεγόξνο είλαη άκηζζνο Γεκόζηνο ιεηηνπξγόο δηθαηνύκελνο ζεβαζκνύ θαη 
ηηκήο παξά ηωλ Γηθαζηεξίωλ θαη πάζεο Αξρήο». 
 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν  7 παξ. 1γ΄ ηνπ λ. 4194/2013 (Θψδηθαο 
Γηθεγφξσλ), απνβάιιεη απηνδίθαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη δηαγξάθεηαη απφ 
ην κεηξψν ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο εθείλνο πνπ δηνξίδεηαη ή θαηέρεη 
νπνηαδήπνηε έκκηζζε ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζηαθήο ή ππαιιειηθήο ζρέζεο ζε 
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ππεξεζία δεκφζηα (πνιηηηθή ή 
ζηξαηησηηθή), δηθαζηηθή, δεκνηηθή ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ή ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 
31 ηνπ Θψδηθα. 
 
Άξζξν 42. Έκκηζζνο δηθεγφξνο. 
 

«Έκκηζζνο δηθεγφξνο είλαη απηφο πνπ πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά λνκηθέο 
ππεξεζίεο, σο λνκηθφο ζχκβνπινο ή σο δηθεγφξνο, ζε ζπγθεθξηκέλν εληνιέα, 
ζηαζεξά θαη κφληκα, ακεηβφκελνο απνθιεηζηηθά κε πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή. Ο ίδηνο 
δηθεγφξνο κπνξεί επίζεο λα αλαιακβάλεη ππνζέζεηο απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ, 
ακεηβφκελνο είηε αλά ππφζεζε είηε κε άιινλ ηξφπν», ελψ θαηά ην άξζξν 44 παξ. 2 
ηνπ ίδηνπ Θψδηθα νη απνδνρέο ησλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην 
Γεκφζην, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 
βαζκνχ θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζνξίδνληαη κε θνηλή απόθαζε ηωλ 
Τπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο θαη Οηθνλνκηθώλ. 
 
ζη.Άξζξν 46. Γηάξθεηα θαη ιήμε έκκηζζεο εληνιήο - απνδεκίωζε.  
           «1. Οη δηαηάμεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηήζηαο άδεηαο θαη επηδόκαηνο 
αδείαο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα, ηζρύνπλ θαη 
γηα ηνπο έκκηζζνπο δηθεγόξνπο. ε πεξίπησζε χπαξμεο Θαλνληζκνχ εξγαζίαο γηα 
ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ εληνιέα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνί), 
εθφζνλ είλαη επλντθφηεξεο. Δθαξκφδνληαη επίζεο ζηνπο έκκηζζνπο δηθεγφξνπο φιεο 
νη θείκελεο δηαηάμεηο γηα ρνξήγεζε αδείαο κεη' απνδνρψλ ιφγσ αζζελείαο, 
αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχεζεο θαη ηεο ινρείαο. 2......». 



 
δ.  χκθσλα κε φζα παγίσο έρνπλ γίλεη δεθηά απφ ηε ζεσξία θαη ηε λνκνινγία, ε 
παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ απφ δηθεγφξν, αθφκα θαη κε ζρέζε πάγηαο αληηκηζζίαο, 
δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπκβάζεσο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζφζνλ ε 
ζρέζε απηή ζεσξείηαη φηη είλαη ζρέζε απφιπηεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλάπηεηαη κε 
ζχκβαζε ηδηφκνξθεο έκκηζζεο εληνιήο, ε νπνία ινγίδεηαη πάληνηε σο ζχκβαζε 
ανξίζηνπ ρξφλνπ (Οι. Α.Π. 25/2002 ΔιιΓλε 43.1019, Α.Π. 149/2006, Δθ.Αζ. 
1715/2004 ΔιιΓλε 2006.1105, Δθ.Θεζζαι. 1535/2006 Αξκ. 2006.1352). 
 
          Οη Γηθεγφξνη αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα αθφκε θαη φηαλ παξέρνπλ ηηο 
λνκηθέο ππεξεζίεο ηνπο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο θαη πάγηα αληηκηζζία (ηΔ 
909/2011). 
          Η ζρέζε ηεο έκκηζζεο εληνιήο πνπ ζπλδέεη ηνπο δηθεγόξνπο κε ηνλ 
εληνιέα ηνπο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ απηόο είλαη ην Γεκόζην ή 
Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α., δηέπεηαη βαζηθά από ηνλ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξωλ. (ΓλΝΚ 
98/2014). 
 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 166 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Λφκνπ (4194/ 2013), «Οη 
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα είλαη εηδηθέο έλαληη θάζε άιιεο δηάηαμεο». 
 

ε.Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη ζαθψο φηη ν Λνκνζέηεο 
πξνζδίδεη ζην δηθεγφξν ηελ ηδηόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ιεηηνπξγνύ θαη φρη ηνπ 
ππαιιήινπ, δει. ηνπ απαζρνινχκελνπ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζε 
πεξίπησζε δε πνπ απηφο ζπλδεζεί κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε νπνηνλδήπνηε 
εξγνδφηε, απνβάιιεη ηελ δηθεγνξηθή ηδηφηεηα, δει. δελ κπνξεί λα αζθεί ην 
ιεηηνχξγεκα ηνπ δηθεγφξνπ. Δηδηθή κνξθή άζθεζεο ηεο δηθεγνξίαο απνηειεί ε 
έκκηζζε εληνιή, γηα ηηο ππεξεζίεο δε πνπ παξέρεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο 
απηήο ν δηθεγφξνο ιακβάλεη ακνηβή θαη φρη κηζζφ, φπσο ιακβάλνπλ νη ππάιιεινη.  
 

Ρεηά αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηνλ Θψδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ 
Τπαιιήισλ, άξζξν 41 λ. 3584/2007 φηη «Η ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ Ο.Σ.Α. είλαη 
αζπκβίβαζηε πξνο ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηθεγόξνπ, εθηόο αλ εηδηθέο δηαηάμεηο 
νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.».  

 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο [ ΟΔΤ] ησλ 
Γήκσλ oη Γηθεγφξνη  πεξηιακβάλνληαη ζηηο < ΔΙΓΙΚΔ ΘΔΔΙ >θαη νπρί ζην 
ππαιιειηθφ ή εξγαηηθφ πξνζσπηθφ απηψλ. 
 
Η  ΦΤΗ ΣΗ ΔΜΜΙΘΗ ΔΝΣΟΛΗ 

1. Όπσο γίλεηαη παγίσο δεθηφ απφ ηε Λνκνινγία, ηφζν θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λένπ φζνλ θαη ηνπ πξντζρχζαληνο Θψδηθα Γηθεγφξσλ ε θαη` εμαίξεζε 
επηηξεπφκελε ζην δηθεγφξν παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ κε πάγηα ακνηβή, ξπζκίδεηαη 
απφ ηνλ σο άλσ Θψδηθα Γηθεγφξσλ θαη ηνπο πεξί εληνιήο θαλφλεο απηνχ, εθφζνλ 
δελ αληίθεηηαη ζην δεκφζην ραξαθηήξα απηήο ηεο ζρέζεσο. Γελ κπνξεί δε, ε 
παξαπάλσ παξνρή ππεξεζηψλ απφ δηθεγφξνπο, λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζχκβαζεο 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζφζνλ ε ζρέζε απηή ζεσξείηαη θαη είλαη ζρέζε απφιπηεο 
εκπηζηνζχλεο, θαη ζπλάπηεηαη κε ζχκβαζε ηδηφκνξθεο έκκηζζεο εληνιήο, ε νπνία 
ινγίδεηαη πάληνηε σο ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΟιΑΠ 25/2002 ΔιιΓλε 43, 1019 -
149/2006, ΔθΑζ 1715/2004 ΔιιΓλε 2006.1105, Δθζεζζαι 1535/ 2006 Αξκ. 2006, 
1352). Ο ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο απηήο σο έκκηζζεο εληνιήο δελ κεηαβάιιεηαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθεγφξνο ζπκβάιιεηαη κε Λνκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ. Οη δε αλαθπφκελεο δηαθνξέο δελ απνηεινχλ δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο, 
αιιά ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
94 παξ. 3 πληάγκαηνο θαη αξζξ. 1 εδ. α` ΘΠνιΓ θαη νη νπνίεο εθδηθάδνληαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία ησλ δηαθνξψλ γηα ηηο ακνηβέο απφ εξγαζία (ΟιΑΠ 11/2002 ΔιιΓλε 
2002.689, ΑΠ 50/2000 ΑξρΛ 2000.566, 85/1999 ΓΔΛ 1999.1508, Δθζεζ 1535/2006, 
ΔθΑΘ 8804/2004 ΔιιΓλε 2005. 1139, ΔθΑΘ 1715/2004, ΛΟΚΟ, Παπαραηδή «Ζ 
επέθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δηνηθεηηθψλ Πξσηνδηθείσλ θαη Δθεηείσλ ζηηο 



δηαθνξέο απφ δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο» ζην ΛνΒ 32.1201). Αληίθεηηαη δε ζηελ δηα 
ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξωλ επηδηωθόκελε θαη κε πνιιέο δηαηάμεηο 
πεξηθξνπξνύκελε αμηνπξέπεηα θαη ηδηάδνπζα αλεμαξηεζία ηνπ δηθεγνξηθνύ 
ιεηηνπξγήκαηνο ε επηβνιή ζηνλ δηθεγόξν θαη ε απνδνρή από απηόλ 
ππνρξεωηηθνύ ωξαξίνπ απαζρόιεζεο θαη κάιηζηα εθείλνπ πνπ ηζρύεη γηα ην 
ππαιιειηθό πξνζωπηθό ηνπ εληνιέα, έζηω θαη αλ παξέρεη ηηο, ππεξεζίεο 
ηνπ κε πάγηα εηήζηα ή κεληαία αληηκηζζία (ΔθΑζ 2402/1987 ,Μνλ. Δθ. 
Και.26/2016 ΣΝΠ ΝΟΜΟ). 
 

         2. Πεξαηηέξσ, φπσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ ν δηθεγφξνο είλαη δεκφζηνο 
ιεηηνπξγφο, ηαγκέλνο ζηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαίνπ, ελεξγεί δε ειεύζεξα θαη θαηά 
ηελ επηζηεκνληθή ηνπ πεπνίζεζε έλαληη ηνπ εληνιέωο ηνπ (adhoc ΝΚ 
389/2012). Απαγνξεχεηαη θαη είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα ε 
αλάιεςε απφ ην δηθεγφξν νπνηαζδήπνηε έκκηζζεο ππεξεζίαο ζε θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν. Κφλν θαη’εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε παξνρή εθ κέξνπο ηνπ θαζαξά λνκηθψλ 
ππεξεζηψλ κε πάγηα εηήζηα ή κεληαία ακνηβή κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο ζπκβάζεσο 
έκκηζζεο εληνιήο, ε νπνία είλαη πάληνηε ανξίζηνπ δηάξθεηαο, πεξηιακβάλεη 
απαξαηηήησο ηελ παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηέπεηαη απφ ηηο πεξί αλεμαξηήησλ 
ππεξεζηψλ θαη εληνιήο δηαηάμεηο ηνπ Α.Θ. (άξζξα 648 επ. θαη 713 επ.ΑΘ) θαζψο θαη 
απφ ηηο εηδηθέο γηα ην ζέκα απηφ δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ. Καη’ αθνινπζίαλ 
απηή δελ πξνζδίδεη ζην δηθεγόξν ηεο ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ, ν νπνίνο ηειεί 
ζε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, σο κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνιέα-εξγνδφηε 
ηνπ, ε δε αμίσζή ηνπ πξνο θαηαβνιή ηεο θαζνξηζκέλεο ακνηβήο απνξξέεη απφ 
ζχκβαζε έκκηζζεο δηθεγνξηθήο εληνιήο θαη φρη απφ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 
(ΟιΑΠ 1/1994, 70/2003, ΑΠ 476/2007 Γλσκ.ΛΘ 594/2001, 322/2008, 242/2011 θαη 
389/2012). 
 

3.  Δπίζεο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηνπο ππαιιήινπο ελφο ΛΠΓΓ απφ ηα 
πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε απηφ κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο 
είλαη θαη ε, βάζεη ηεο ηεξαξρηθήο εμάξηεζήο ηνπ απφ ηα φξγαλα ηνπ ΛΠΓΓ, πεηζαξρηθή 
επζχλε ηνπο, δειαδή ε δπλαηφηεηα επηβνιήο ζε απηνχο πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζε 
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ πνπ θαζνξίζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
(βι.πειησηφπνπινπ-Υξπζαλζάθε «Βαζηθνί Θεζκνί Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Γηθαίνπ» 
έβδνκε έθδνζε παξ.14). Αληίζεηα νη δηθεγφξνη πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηα ΛΠΓΓ 
ειέγρνληαη πεηζαξρηθά θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θψδηθα Γηθεγφξσλ θαη φρη θαηά 
ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Τ.Θ.  
 
           4. Με βάζε ηα αλωηέξω ζαθώο πξνθύπηεη όηη νη δηθεγόξνη πνπ 
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Γεκόζην ή ζε ΝΠΓΓ δελ ζεωξνύληαη ζε 
θακία πεξίπηωζε ππάιιεινη απηνύ (adhocNΚ 389/2012 ΑΔΓ 90/1991 
ΓΓΙΚΗ 1992.720,ΑΠ398/2017 δεκ.ΝΟΜΟ,ΑΠ  
1700/2007 δεκ.ΝΟΜΟ, ηΔ3690/2009, ηΔ 909/2011 ΔιιΓλε 2011.1271
), δελ ππάγνληαη ζηελ ππαιιειηθή ηεξαξρία θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, αζθνύλ δε ειεπζέξωο ηα επηζηεκνληθά ηνπο 
θαζήθνληα, όπωο επηβάιιεη ν Νόκνο θαη ε πλείδεζή ηνπο. 
 
        Δμάιινπ θαη θαηά ηνλ Θψδηθα Γηθεγφξσλ νη έκκηζζνη δηθεγφξνηδελ ράλνπλ ηελ 
ηδηόηεηα ηνπ αλεμάξηεηα απαζρνινύκελνπ ππό θαζεζηώο άζθεζεο 
ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο (Α.Π.1343/2005 ΓΔΔ 2005, ζει.1347 θαη 
ΙΟΚΡΑΣΗ), βαξπλόκελνη κε ηέινο επηηεδεύκαηνο, νθείινπλ λα δηαηεξνύλ 
γξαθείν, κε έμνδα ηα νπνία επηβαξύλνπλ ηνπο ίδηνπο θαη γεληθώο έρνπλ 
όιεο ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηωλ 
απηναπαζρνινπκέλωλ. 

Κε ηελ ππ΄αξηζκ. 609//16 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θξίζεθε ακεηάθιεηα ε 
κηζζνινγηθή   θαηάζηαζε ησλ εκκίζζσλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 
κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ζην Γεκφζην, ηνπο ΟΣΑ θαη ηα λπδδ απηψλ. 
 



Δηδηθφηεξα εθξίζε φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ 20 % επί ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο ησλ 
εκκίζζσλ δηθεγφξσλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ 2 % επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ γηα θάζε κία 
δηεηία άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο απφ ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηνλ νηθείν 
Γηθεγνξηθφ χιινγν θιπ. θξίζεθε σο αληηζηάζκηζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο  ειεχζεξεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ εμ απηήο πξνζφδσλ [ ΑΠ  2101/14, 
567/11] θαζψο επίζεο θαη σο αληηζηάζκηζκα ηεο ππνρξέσζεο ησλ δηθεγφξσλ ησλ 
ΟΣΑ  λα παξέρνπλ ηηο λνκηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζπγρξφλσο ζηνπο Γήκνπο, ζηα λνκηθά 
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα ηδξχκαηα απηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ηεο 
ππνρξέσζεο απηψλ γηα παξνρή ππεξεζίαο εληφο ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη αλάινγα κε απηέο, ηηο νπνίεο δελ 
δηθαηνχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο γξαθείν. 
 
Δλ πξνθεηκέλσ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πθίζηαηαη  ηππηθό θαη νπζηαζηηθό 
δεδηθαζκέλν, θαζ΄όζνλ ην ππό θξίζηλ λνκηθό δήηεκα έρεη θξηζεί 
ακεηαθιήηωο ωζαύηωο θαη κε ηηο ππ΄αξηζκ. 47/19 , 48/19 θαη 49/19 
ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ν.Ιωλίαο  , βάζεη ηωλ νπνίωλ  
θαη ζε πιήξε ζπκκόξθωζε πξνο ην πεξηερόκελν απηώλ ζηνπο 
ζπλππεξεηνύληεο ζηνλ Γήκν Ν. Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδόλνο θαη 
ακεηβόκελνπο επί παγία αληηκηζζία Πιεξ. Γηθεγόξνπο απηνύ επεζηξάθε, 
βάζεη ηωλ ακεηαθιήηωλ ωο άλω δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ, ε ωο άλω εηζθνξά 
αιιειεγγύεο  από ηνλ Γήκν Ν. Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδόλνο γηα πξνεγνύκελα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 Δπίζεο  πθίζηαηαη  ηππηθό θαη νπζηαζηηθό δεδηθαζκέλν, θαζ΄όζνλ ην ππό 
θξίζηλ λνκηθό δήηεκα έρεη θξηζεί ακεηαθιήηωο ωζαύηωο θαη κε ηηο 
ππ΄αξηζκ. 13/19, 39/20, 7/21  ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Ν. Ιωλίαο ωο θαη ππ΄αξηζ. 2535/16 ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ, βάζεη ηωλ νπνίωλ  θαη ζε πιήξε ζπκκόξθωζε πξνο 
ην πεξηερόκελν απηώλ νη ζπλππεξεηνύληεο ζηνλ Γήκν Ν. Φηι/θεηαο- Ν. 
Υαιθεδόλνο θαη ακεηβόκελνη επί παγία αληηκηζζία Πιεξ. Γηθεγόξνη απηνύ 
εηζέπξαμαλ, βάζεη ηωλ ακεηαθιήηωλ ωο άλω δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ, ηελ 
ωο άλω πξνζαύμεζε από ηνλ Γήκν Ν. Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδόλνο γηα 
πξνεγνύκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θξνλώ όηη δελ ζα πξέπεη λα αζθεζνύλ έλδηθα κέζα 
θαηά ηωλ ωο άλω ππ΄αξηζκ. 12/22  θαη 21/22 απνθάζεωλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Ν. Ιωλίαο. 
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 1/2023 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο πξφηεηλε ηελ 
θαηαβνιή ηνπ επηδηθαζζέληνο ζηελ δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ πνζνχ ζε ηξεηο (3) δφζεηο, 
αλαιφγσο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, θαη θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

• Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιφγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ .η.Δ. κε ηελ νπνία 
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ 
ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.. πξνο 
απηέο, ελψ ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνχινγινπ δήισζε «παξψλ» θαη΄απηήλ. 

 
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ πξφηαζε ηνπ θ. 
Πξνέδξνπ, ηηο  ππ΄αξηζκ. 12/2022 θαη 21/2022 Απνθάζεηο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. 
Ησλίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19  θαη εθ λένπ 
απφ ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ζηνηρεία 
θαη έγγξαθα 

 
 



 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 

 
Δγθξίλεη ηελ κε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο θαηά ησλ ππ΄αξηζκ. 
12/2022 θαη 21/2022 Απνθάζεσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο (δηαδηθαζία 
πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ-εξγαηηθέο δηαθνξέο) πνπ εθδφζεθαλ επί αγσγψλ ηεο 
δηθεγφξνπ θ. Εακπέηαο Γξφζνπ θαηά ηνπ Γήκνπ θαη αθνξνχλ ε πξψηε θαηαβνιή γηα 
παξάλνκε παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-
1-19 έσο 31-12-21 ζπλνιηθνχ πνζνχ  [ 2.384,64 επξψ]    θαη δε λνκηκνηφθσο κε 
ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο ηνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 
εμφθιεζε θαη ε δεχηεξε θαηαβνιή ρξνλνπεπηδφκαηνο ζε πνζνζηφ 2% γηα θάζε 2 έηε 
δηθεγνξίαο απφ ηεο  εγγξαθήο ηεο ζηα κεηξψα ηνπ ΓΑ   γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ  1-1-19 έσο 31-12-2020, σο εηδηθφηεξα αλαιχεηαη εηο ην ηζηνξηθφ απηήο, ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 19.934,40  επξψ θαη κάιηζηα λνκηκνηφθσο απφ ηελ επνκέλε 
εκέξα πνπ έπξεπε λα ηεο θαηαβιεζεί θάζε επηκέξνπο θνλδχιην, άιισο απφ ηελ 
επίδνζε ηεο αγσγήο γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο 
παξνχζαο ιφγνπο θαη εηδηθφηεξα δηφηη πθίζηαηαη  ηππηθφ θαη νπζηαζηηθφ δεδηθαζκέλν, 
θαζ΄φζνλ Η) ην ππφ θξίζηλ α΄λνκηθφ δήηεκα έρεη θξηζεί ακεηαθιήησο σζαχησο θαη κε 
ηηο ππ΄αξηζκ. 47/19, 48/19 θαη 49/19 ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Αζελψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ  θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ην πεξηερφκελν απηψλ 
ζηνπο ζπλππεξεηνχληεο ζηνλ Γήκν Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδφλνο θαη ακεηβφκελνπο 
επί παγία αληηκηζζία Πιεξ. Γηθεγφξνπο απηνχ επεζηξάθε, βάζεη ησλ ακεηαθιήησλ 
σο άλσ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ε σο άλσ εηζθνξά αιιειεγγχεο  απφ ηνλ Γήκν Λ. 
Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδφλνο γηα πξνεγνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ΗΗ) ην ππφ θξίζηλ 
β΄λνκηθφ δήηεκα έρεη θξηζεί ακεηαθιήησο σζαχησο θαη κε ηηο ππ΄αξηζκ. 13/19, 
39/20, 7/21  ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο σο θαη ππ΄αξηζ. 
2535/16 ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, βάζεη ησλ 
νπνίσλ  θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ην πεξηερφκελν απηψλ νη ζπλππεξεηνχληεο 
ζηνλ Γήκν Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδφλνο θαη ακεηβφκελνη επί παγία αληηκηζζία Πιεξ. 
Γηθεγφξνη απηνχ εηζέπξαμαλ, βάζεη ησλ ακεηαθιήησλ σο άλσ δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ, ηελ σο άλσ πξνζαχμεζε απφ ηνλ Γήκν Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδφλνο γηα 
πξνεγνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
 
Οξίδεη, επίζεο, φηη ην ζχλνιν ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνχ ζα θαηαβιεζεί ζηελ 
αλσηέξσ δηθεγφξν ζε ηξεηο (3) δφζεηο, αλαιφγσο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 
Γήκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα δεζκεπζεί εγγξάθσο φηη δελ ζα πξνβεί ζε 
θαηαζρέζεηο ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη φηη ζα παξαηηεζεί απφ ηνπο 
ηφθνπο ππεξεκεξίαο. 
    
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 7/2023 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 
 
 
 



 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
5. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
6. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  


