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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 53/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έκφραση απόψεων Δήμου επί της 
κατάθεσης αγωγής και αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων σχολικών φυλάκων για την θέση τους 
σε καθεστώς διαθεσιμότητας». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 8 του μήνα Απριλίου του έτους 
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 5732/8/4-
4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 



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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5)  Τάφας Ηλίας, μέλη 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαμάντιος 3) Κόντος 
Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 15666/13-11-2013 έγγραφο της Νομικής 
Υπηρεσίας επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ : Διαβίβαση απόψεων και εγγράφων φακέλου στη Νομική 

Υπηρεσία  

 
 α) επί της με αριθ. Κατάθεσης δικογράφου 4981/2013 αγωγής των 1) 

ΑΝΝΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ  κλπ. ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών δικάσιμος 

28.4.2015 – αριθμ. πινακίου ΚΑ/11). Και 

β) επί της με αριθ. Κατάθεσης δικογράφου 17619/2013 ΑΙΤΗΣΕΩΣ των 1) 
ΑΝΝΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ  κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων - δικάσιμος 25.11.2013 – αριθμ. πινακίου 
ΚΑ/11). 
 
              -----------------------------------…------------------------------------- 
   Κυρία Δήμαρχε, 
                         στις 25.11.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ συζητείται με 
αριθμ. πινακίου ΚΑ/11 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)  η από 9.9.2013 (υπ΄αριθμ. κατάθεσης 
17619/2013 ΑΙΤΗΣΗ των 1) ΑΝΝΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ  κλπ. Περί λήψεως 
Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος. 
Ειδικώτερ οι ανωτέρω ζητούν: α) να αναγνωρισθεί προσωρινά ότι το καθ΄ού 
έχει προβεί σε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του, 
β) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ΄ού εργοδότης να τους αποκαταστήσει 
πλήρως στο προ της παρανόμου θέσεώς τους σε διαθεσιμότητα εργασιακό 



καθεστώς στην ίδια θέση και με τα ίδια καθήκοντα και την ίδια εργασιακή 
σχέση που κατείχαν πριν την άκυρη, παράνομη και καταχρηστική θέση τους 
σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μέχρι την τελεσιδικία της ασκηθείσας αγωγής 
τους, 
γ) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ΄ού να αποδέχεται τις προσηκόντως 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους μέχρι της τελεσιδικίας της ασκηθείσας 
αγωγής τους, 
δ) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ΄ού να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές 
τους μέχρι την τελεσιδικίας της ασκηθείσας αγωγής τους, και- 
ε) να εκδοθεί προσωρινή διαταγή η οποία θα υποχρεώνει τον καθ΄ού δήμο να 
αποδέχεται τις προσηκόντως παρεχόμενες υπηρεσίες τους στην ίδια θέση 
κ.λπ  
 
     Σε σχέση με τα ανωτέρω με αριθ. Κατάθεσης δικογράφου 4981/2013 
αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 
Εργατικών δικάσιμος 28.4.2015 – αριθμ. πινακίου ΚΑ/11) και 17619/2013 
ΑΙΤΗΣΕΩΣ των 1) ΑΝΝΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ  κλπ. ( πρώην ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών 
Μέτρων - δικάσιμος 25.11.2013 – αριθμ. πινακίου ΚΑ/11) σας διαβιβάζονται 
αντίγραφα αυτών και παρακαλείται η υπηρεσία να μας εγχειρήσει κάθε 
σχετικό έγγραφο που αφορά τις εν λόγω υποθέσεις. Σημειωτέον ότι η 
εκδικαζομένη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 
13.11.2013. 
 
    Επίσης να μας γνωρίσετε κατά προτεραιότητα και εγγράφως δια 
αποφάσεώς της αρμοδίας Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού 
Συμβουλίου ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις του Δήμου σε σχέση με τους 
ισχυρισμούς των εναγόντων - αιτούντων  το αργότερο μέχρι την 20.11.2013 
προκειμένου η Νομική Υπηρεσία ενόψει της εκδίκασης της αιτήσεως 
ασφαλιστικών μέτρων στις 25.11.2013 ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών αναλόγως να κινηθεί. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 10/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,  την αριθ. 1896/17-2-2014 απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Όσον αφορά στις θέσεις και στις απόψεις του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος: 
 
α) επί της με αριθ. Κατάθεσης δικογράφου 4981/2013 αγωγής των 1) 

ΑΝΝΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ  κλπ. ενώπιον του Μονομελούς 



Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών δικάσιμος 

28.4.2015 – αριθμ. πινακίου ΚΑ/11). Και 

β) επί της με αριθ. Κατάθεσης δικογράφου 17619/2013 ΑΙΤΗΣΕΩΣ των 1) 
ΑΝΝΑΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ  κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων - δικάσιμος 25.11.2013 – αριθμ. πινακίου 
ΚΑ/11). 
 
εκφράζει την αντίθεση του Δήμου στη θέση των σχολικών φυλάκων σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας, κρίνοντας ότι αυτοί παρείχαν πολύ σημαντικές 
υπηρεσίες στο Δήμο, ότι ήταν απαραίτητοι και σήμερα είναι απολύτως 
απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτού (Σχολείων) και 
δίδει την εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. Μενέλαο 
Παπαδημητρίου να συνομολογήσει την ανωτέρω αγωγή και την ανωτέρω 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και να παραιτηθεί από κάθε υποβληθείσα 
ένσταση και ισχυρισμό του Δήμου εναντίον των αιτούντων. Εφόσον υπάρξει 
δικαστική απόφαση ο Δήμος θα καλύψει την οικονομική δαπάνη μισθοδοσίας 
αυτών. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  53/2014 

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. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Τμήμα Μισθοδοσίας 
6. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
7. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 
8. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
9. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 


