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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2013 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 22/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Παροχή εξουσιοδότησης  στη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου για την  άσκηση ή μη 
όλων των ένδικων μέσων (Καταβολή 
επιδικασθέντος με δικαστική απόφαση 
ποσού που αντιστοιχεί στην ειδική παροχή 
του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 8 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 2982/7/7-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
κ.Γιώργου Καραβία , που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταμένης  ως γραμματέα της τακτικής 
υπαλλήλου ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου κας Αλίκης Μολακίδου. 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2)Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) 
Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Χατζηδάκη Μαρία  5)  Καβακοπούλου Αγανίκη, 6) 
Τάφας Ηλίας και 7) Παΐδας Αδαμάντιος, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Πολίτης Σταύρος,     2)  Κόντος Σταύρος 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του δευτέρου των 
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης»), το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. 
Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 2707/4-3-2013 Γνωμοδότηση της 
δικηγόρου του Δήμου κ. ΧΖ.Δρόσου επί του θέματος :  
 

Προς 
 
Την κα Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 
 
Επί  της  κοινοποιηθείσης την 14-2-13 στον Δήμο Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος [ αριθμ. πρωτ. 1887/14-2-13] υπ΄αριθμ. 229/12 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών] ως και της υπ΄αριθμ. 
πρωτ. ΔΦΧ 2096/19-2-13  αιτήσεως των  Αναστασίας Αβραμίκου κλπ. [ 
σύνολο 17 εργαζόμενοι] προς την κα Δήμαρχο Φ-Χ, με την οποία ζητούν την 
καταβολή εις ένα έκαστον εξ αυτών  των επιδικασθέντων δυνάμει της 
υπ΄αριθμ. 229/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  ποσών, επιθυμώ 
να θέσω υπόψιν σας τα κάτωθι. 

 
Οι Αναστασία Αβραμίκου κλπ. [ σύνολο 17 εργαζόμενοι]  ήσκησαν κατά 

του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  
την από 17-5-11 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 85/19-5-11] αγωγή τους, η οποία 
κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  την 26-5-11, με την 
οποία ητήσαντο να υποχρεωθεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος να 
καταβάλει εις ένα έκαστον εξ αυτών το ποσό των 5.104 ευρώ και δη 
νομιμοτόκως για δήθεν οφειλόμενη < ειδική παροχή – ειδικό επίδομα 
εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών > σύμφωνα με το άρθρο  14 παρ. 2 του 
Ν. 3016/02  για το χρονικό διάστημα  από 1-12-08 έως 30-4-11 [ πρβλ. 
προσαγόμενη]. 

 



Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 
229/12 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών 
διαφορών], με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται εις αυτήν 
εκρίθη ότι :  < …Δικάζει κατ΄αντιμωλία των αντιδίκων. Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε 
απορριπτέο. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Αναγνωρίζει ότι  οι ενάγοντες 
δικαιούνται την ειδική παροχή των 176 ευρώ μηνιαίως και συγκεκριμένα από 
την 1η έως και τον 7ον των εναγόντων, την 9η έως και τον 13ον των εναγόντων 
και τον 15ον έως και την 17η των εναγόντων για το χρονικό διάστημα από 1-
12-08 έως και 30-4-11, για τον 8ο ενάγοντα για το χρονικό διάστημα από 1-12-
08 έως και 30-3-11 και για τον 14ον ενάγοντα από 1-12-08 έως και 23-7-2010. 
Υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να καταβάλει στους 1η έως και 7ο των 
εναγόντων, στους 9η έως και 13ο των εναγόντων και στους 15ο έως και 17η 
των εναγόντων  το συνολικό ποσό των  5. 104 ευρώ, στον 8ο ενάγοντα το 
συνολικό ποσό των 4.928 ευρώ και στον 14ο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 
3.520 ευρώ με τον νόμιμο τόκο  από την επομένη της επίδοσης της αγωγής 
και μέχρι την εξόφληση. Καταδικάζει τον εναγόμενο σε μέρος της δικαστικής 
δαπάνης των εναγόντων, την οποία ορίζει σε 200 ευρώ …> [ πρβλ. 
προσαγομένη]. 

 
Κεκυρωμένο αντίγραφο της ως άνω υπ΄αριθμ. 229/12 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών] επεδόθη στον Δήμο 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την 14-2-13 [ αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ  1887/14-2-13]. 

 
Καθ΄α προκύπτει εκ του σκεπτικού της ως άνω υπ΄αριθμ. 229/12 

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών], το 
εκδόν την ως άνω απόφαση Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο  εδέξατο ότι : < ….. 
Περαιτέρω, ο Ν. 2362/1995 < Περί   Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις > [ ΦΕΚ 247 Α] ορίζει τα εξής :  
άρθρο 86 < 2. Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μετά των 
συμβεβαιουμένων προστίμων παραγράφεται μετά πενταετία  από την λήξη 
του  οικονομικού έτους μέσα στο  οποίο βεβαιώθηκε και κατέστη 
ληξιπρόθεσμη > άρθρ.90 < 1. οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου 
παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν 
ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. 3. Η απαίτηση  
οποιουδήποτε των επί σχέσει  δημοσίου, πολιτικού ή στρατιωτικών κατ΄αυτού 
που αφορά σε αποδοχές ή κάθε άλλης φύσεως απολαβές αυτών ή 
αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του 
Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις  παραγράφεται 
μετά διετία από της γενέσεως της >  . Αρθρο 91. < Επιφυλασσομένης κάθε 
άλλης ειδικής διατάξεως  του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε 
απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους 
μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής > 
άρθρο 93 < με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των 
χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο γ] με την 
υποβολή αιτήσεως προς το Νομικό Σ/λιο του Κράτους για την αναγνώριση της 
απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή  αρχίζει εκ νέου από την χρονολογία που 
φέρει η έγκριση ή μη  από τον Υπουργό Οικονομικών  του πρακτικού του ΝΣΚ 
>.  Από τις  προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι με αυτές θεσπίζεται 
βραχυπρόθεσμη διετής παραγραφή σε βάρος των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
βάσει της οποίας περιορίζεται το δικαίωμα τους στην διεκδίκηση αναδρομικών 
ποσών λόγω καθυστερούμενων  αποδοχών ή  αποζημιώσεις από 



αδικαιολόγητο πλουτισμό και συνεπώς η ρύθμιση αυτή ως αντιβαίνουσα τόσο 
στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος όσο και στο άρθρο 1 του πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου το οποίο είναι υπέρτερης νομικής ισχύος [ βλ.  από 25-6-09  
απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αδημοσίευτη] καθώς περιορίζει τα περιουσιακά δικαιώματα ειδικά των 
υπαλλήλων του δημοσίου χωρίς να υπάρχει λόγος δημόσιας ωφέλειας, δεν 
είναι εφαρμοστέα.  Συνεπώς ο χρόνος παραγραφής  των εν λόγω χρηματικών 
αξιώσεων είναι πενταετής, όπως ισχύει κατά το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 
2362/95 κατ΄αρχήν για όλες τις χρηματικές αξιώσεις κατά του δημοσίου  αλλά 
και για τις αξιώσεις του Δημοσίου έναντι τρίτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 
παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου…….. απορριπτομένης της ένστασης 
παραγραφής του εναγομένου ως κατ΄ουσίαν αβάσιμης διότι σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα στην μείζονα σκέψη, ισχύει και κατ΄αυτού [ εναγομένου] η 
κοινή πενταετής παραγραφή….>. 

 
Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 1/12 και 2/12 αποφάσεις του Ανώτατου 

Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 Σ/τος  ήρθη η σχετική  αμφισβήτηση 
σχετικά με την  παραγραφή των απαιτήσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου 
και ΟΤΑ κατ΄αυτών σχετικά με τις αποδοχές, απολαβές ή αποζημιώσεις του 
άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/95 η  οποία υπήρχε μεταξύ του Αρείου Πάγου 
και  του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκρίθη ότι : <….   Η διατάξη του 
άρθου 90 παρ. 3 του ν. 2362/95 με την οποία  προβλέπεται 
βραχυπρόθεσμη διετής παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων του 
Δημοσίου έναντι αυτού σχετικά με αποδοχές ή άλλης φύσεως αποδοχές 
ή αποζημιώσεις δεν αντίκειται στο  άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος ..> 
[πρβλ. προσαγόμενες ]. 

 
Εν όψει του περιεχομένου των ως άνω υπ΄αριθμ. 1/12 και 2/12  

αποφάσεων του ΑΕΔ φρονώ ότι η ασκηθησομένη και προς προστασία των 
δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κατά  της 
ως άνω υπ΄αριθμ. 229/12 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών θα 
ευδοκιμήσει, εφ΄όσον κακώς, παρανόμως, αδικαιολογήτως και κατ΄εσφαλμένη 
του νόμου ερμηνεία και εφαρμογή  το εκδόν την ως άνω υπ΄αριθμ. 229/12 
Πρωτοβάθμιο Δικ/ριο εδέξατο ότι οι αξιώσεις των αντιδίκων υπέκειντο εις 
πενταετή παραγραφή και ουχί εις διετή παραγραφή.  

 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 518 ΚΠολΔ ορίζεται ότι  η προθεσμία 

εφέσεως είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης που 
περατώνει την δίκη. 

 
Μετά από τα παραπάνω φρονώ ότι η υπό  κρίσιν  υπ΄αριθμ. πρωτ.  

2096/19-2-13 αίτηση των  Αναστασίας Αβραμίκου κλπ. πρέπει να απορριφθεί 
και προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 
παρακαλώ να μου χορηγήσετε το αργότερο μέχρι την 7-3-13 σχετική  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που να με  εξουσιοδοτεί όπως προς 
προστασία των δικ/των του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και δια 
λογ/σμό αυτού ασκήσω ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
έφεση κατά των Αναστασίας Αβραμίκου κλπ.  και κατά της υπ΄αριθμ. 229/12 
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας και να παρασταθώ κατά την 



ορισθησομένη δικάσιμο προς υποστήριξη  της ως άνω εφέσεως , 
καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα. 

 
Τέλος προς απόκρουσιν  του ισχυρισμού των αιτούντων ότι δήθεν με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου ενεκρίθη η 
καταβολή της επίδικης παροχής , παραδεκτώς επικαλούμαι ότι ο Δήμος  
Αμαρουσίου ήσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση 
κατά της σχετικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που επεδίκασε 
την σχετική  παροχή, λαμβανομένου υπόψιν ότι οι δικηγόροι των Δήμων δεν 
είναι υπάλληλοι ούτε αποκτούν καθ΄οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική 
ιδιότητα, η δε προθεσμία παραγραφής των απαιτήσεων τους είναι  σύμφωνα 
με τον ΑΚ  και τον Κώδικα περί Δικηγόρων, πενταετής [ πρβλ. προσαγόμενη]. 

   

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 7/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 και μελέτησε όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 229/2012 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά καταβολή επιδικασθέντος 
με δικαστική απόφαση ποσού που αντιστοιχεί στην ειδική παροχή του άρθρου 
14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 σε εργαζομένους του Δήμου (Α.Αβραμίκου κλπ.-
σύνολο 17 εργαζόμενοι), δεδομένου ότι το θέμα έχει κριθεί αμετάκλητα με την 
αριθ. 574/2009 απόφαση Αρείου Πάγου και προκειμένου να αποφευχθεί ένας 
πολυδάπανος δικαστικός αγώνας που δεν έχει πιθανότητα να ευδοκιμήσει. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  22/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
 
 



Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Μισθοδοσίας 
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


