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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 56/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Παραίτηση ή μη από του ήδη 
ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως 
κατά  της αριθ. 447/09 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά 
αγωγή για την ειδική παροχή των 176 €» 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 27 του μήνα Μαΐου του έτους 2013, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
6877/13/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
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 5) Παΐδας Αδαμάντιος και 6)  Τάφας Ηλίας, 
μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5645/25-4-2013 γνωμοδότηση της 
δικηγόρου του Δήμου κας Ζ.Δρόσου επί του θέματος :  
 

Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 3277/13-3-13 αιτήσεως των Αρχοντή 
Κουζηνού κλπ. [ σύνολο 14 αιτούντες] προς τον Δήμο Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος, 
με την οποία  ζητούν ότι <……. Προτιθέμεθα σε περίπτωση που γίνει δεκτό το 
αίτημα μας για παραίτηση  από το ένδικο μέσο της εφέσεως του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος να παραιτηθούμε οιουδήποτε ποσού που 
αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα πέραν της  διετίας  από την άσκηση  της 
αγωγής, ήτοι πρό 24-12-06  και  ζητούμε να εξετάσει ο Δήμος Φ-Χ  το 
ενδεχόμενο παραίτησης του από το ένδικο μέσο της από 23-10-09 εφέσεως 
του  σε βάρος μας και κατά της υπ΄αριθμ. 447/09  αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
προκειμένου να μας  καταβληθούν τα πρωτοδίκως επιδικασθέντα ποσά , 
μειωμένα [ κατόπιν των ως άνω αναφερομένων παραιτήσεων μας] ως προς 
τον χρόνο παραγραφής [ διετία ]….>, επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας τα 
κάτωθι. 

 
 Οι αιτούντες Αρχοντής Κουζηνός κλπ. [ σύνολο 14 αιτούντες] ήσκησαν 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας την από 16-12-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 
243/23-12-08] αγωγή τους κατ΄  εμού [η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο 
Ν.Φιλ/φειας την 24-12-08 με αριθμ. πρωτ. ΔΝΦ  16751/29-12-08] , με την οποία 
ζήτησαν να υποχρεωθεί ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας να καταβάλει σε καθένα εξ αυτών 
τα εις αυτήν αναφερόμενα ποσά και δη νομιμοτόκως διά δήθεν οφειλόμενη < 
ειδική παροχή- ειδικό επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών > για το 
χρονικό διάστημα από 1-1-06 έως 31-12-08  πρβλ. προσαγομένη]. 

 
Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 

447/09 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας [ διαδικασία εργατικών διαφορών], 



με την οποία εγένετο εν μέρει δεκτή η άνω αγωγή,  υπεχρεώθη ο Δήμος 
Ν.Φιλ/φειας να καταβάλει σε καθένα από τους 1ο, 2ο  και 4ο έως 10ο ενάγοντες 
το ποσό των 6.336,00 ευρώ, στον 3ο ενάγοντα το ποσό των 5.368,00 ευρώ και 
στην καθεμία από τις 11η έως 14η το ποσό των 4.224,00 ευρώ με τον νόμιμο 
τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως και συνεψηφίσθη η 
δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων [ πρβλ. προσαγομένη]. 

 
Κατά των αντιδίκων και κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 447/09  αποφάσεως 

του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών διαφορών] ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας 
ήσκησε  νόμιμα και εμπρόθεσμα  ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών την από 23-10-09 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 72/23-10-09] έφεση  πρβλ. 
προσαγομένη]. 

 
Δικάσιμος  προς συζήτηση της ως άνω εφέσεως ωρίσθη, επιμελεία  των 

αντιδίκων, η 16-3-12,  καθ΄ην  ανεβλήθη λόγω απεργίας των Δικηγόρων, για 
την  δικάσιμο της 16-1-2015. 

 
Καθ΄α προκύπτει εκ του περιεχομένου της ως άνω υπ΄ αριθμ. 447/09 

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας [ διαδ. εργατικών  διαφορών], το εκδόν 
ταύτην Δικαστήριο  εδέξατο ότι  < οι ενάγοντες εργάζονται στον Δήμο Ν. 
Φιλ/φειας, κατόπιν συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου, 
αμειβόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/03 και κατά συνέπεια 
δικαιούνται τα εις αυτήν ποσά. >. 

 
Ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας τόσο πρωτοδίκως όσο και εις δεύτερο βαθμό  

υπεστήριξε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 7208/4-5-09 βεβαίωση του κ. 
Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας ως και τη από 13-4-09 βεβαίωση του Προϊσταμένου 
του Τμ.Μισθοδοσίας Δήμου Ν.Φιλ/φειας κ. Γεωργίου Αναγνώστου   οι 
αποδοχές των εναγόντων καθωρίσθηκαν και καθορίζονται βάσει     των 
εκάστοτε ισχυουσών ΣΣΕ τωνΟΤΑ  και  ουχί βάσει του Ν.2470/ 97 ή του  Ν. 
3205/03  , ως απαραδέκτως ισχυρίζονται οι ενάγοντες. 

Κατά συνέπεια  κακώς, παρανόμως, αυθαιρέτως, άνευ νομίμου 
βάσεως και όλως αναιτιολογήτως  και κατ΄εσφαλμένη του νόμου ερμηνεία και 
εφαρμογή και κατά κακή εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού και συγκεκριμένα 
της υπ΄αριθμ.πρωτ. 7208/4-5-09 βεβαιώσεως του κ.Δημάρχου Ν/.Φιλ/φειας 
και του από 13-4-09 εγγράφου του Προϊσταμένου του Τμ.Μισθοδοσίας 
κ.Γ.Αναγνώστου, το εκδόν την εκκαλουμένη απόφαση Πρωτοβάθμιο 
Δικαστήριο  εδέξατο ότι δήθεν οι αντίδικοι κατά το επίδικο χρονικό διάστημα 
απησχολήθησαν στον Δήμο  Ν.Φιλ/φειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και αμείβοντο δήθεν με τις διατάξεις του Ενιαίου 
Μισθολογίου όπως αυτό καθιερώθηκε και ισχύει με τον Ν. 1505/84, μετέπειτα 
με τον Ν.2470/97 και εν συνεχεία μέχρι σήμερα με τον Ν.3205/03 και  ότι 
δήθεν κατά συνέπεια δικαιούνται την επίδικη παροχή, σιγή αντιπαρελθόν τον 
νομίμως και προσηκόντως προταθέντα ισχυρισμόν μου που ασκεί ουσιώδη 
επιρροή εις την έκβαση της παρούσης  δίκης, καθ΄ον οι ενάγοντες συνδέονται 
και  συνεδέοντο με τον  Δήμο Ν.Φιλ/φειας κατά το ένδικο χρονικό διάστημα με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι δε αποδοχές τους 
καθωρίσθηκαν και καθορίζονται  βάσει των εκάστοτε ισχυουσών ΣΣΕ των 
ΟΤΑ  και   ουχί βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου του Ν.2470/97 ή του Ν. 
3205/03  , ισχυρισμόν δηλ. που απεδείχθη παραχρήμα με την ως άνω 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 7208/4-5-09 βεβαίωση του κ. Δημάρχου και την  από 13-4-



09 βεβαίωση του Προϊσταμένου Μισθοδοσίας κ.Γ. Αναγνώστου  [ τις οποίες 
ουδόλως έλαβε υπόψιν του το εκδόν την εκκαλουμένη απόφαση Δικ/ριο, 
καίτοι ώφειλε και υπεχρεούτο προς τούτο] και ούτω ακυρωτέα και 
εξαφανιστέα την εαυτού απόφαση κατέστησε. 

 
Περαιτέρω ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας ισχυρίσατο ότι , εφ΄οσον η ένδικη 

αγωγή κατετέθη την 23-12-08  και κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας την 
24-12-08,  οποιαδήποτε αξίωση των εναγόντων για καταβολή της ένδικης 
παροχής έχει παραγραφεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-06 έως 24-12-06, 
άλλως και όλως επικουρικώς, για την περίπτωση που το Δικαστήριο Σας 
ήθελε δεχθεί ότι ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από το τέλος του οικονομικού 
έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση,  τότε έχει παραγραφεί για το 
χρονικό διάστημα από 1-01-06 έως 31-12-06,  της παραγραφής 
λαμβανομένης υπόψιν και αυτεπαγγέλτως από το Δικ/ριο Σας [ αρθρο 3, 4 ΝΔ 
31/68,  ΑΠ 304/68, 354/80 ΑΠ 145/06 ΕΕΝ 2007. 138, Ολ.ΑΠ  29/06 ΕΕΝ 
2007. 295 σε συνδ. με το άρθρο 304 του ΠΔ 410/95]. 

Σχετικές  προς τούτο και  οι  υπ΄αριθμ. 1/12 και 2/12 αποφάσεις του 
Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 Σ/τος ,  με τις οποίες  
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 ]. 

 
Εξ ετέρου ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας ισχυρίσατο ότι  εν προκειμένω για τις 

ενάγουσες Ανθυμίδου [11η ενάγουσα], Λυριντζή [ 12η ενάγουσα],   Μολακίδου 
[ 13η ενάγουσα] και Κρίμπαλη [14η ενάγουσα] έχει ήδη εκδοθεί   η υπ΄αριθμ. 
324/08 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας με την οποία   απερρίφθη η 
σχετική αγωγή  τους για καταβολή του επίδικου επιδόματος  -   
εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών των 176 ευρώ για το χρονικό  
διάστημα από 1-1-03 έως 31-12-06  [δηλ. υπάρχει  εν προκειμένω 
δεδικασμένο λόγω μη άσκησης υπ΄αυτών ουδενός ενδίκου μέσου ]. 

 
Σχετική προς τούτο είναι και η υπ΄αριθμ. 95/2013  απόφαση της 

Ολομέλειας του ΣτΕ , με την οποία εκρίθη από την συνταγματική αρχή της 
ισότητας δεν απορρέει υποχρέωση της Διοίκησης να επεκτείνει την χορήγηση  
της εν λόγω παροχής, η οποία παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 
Εν όψει  των ανωτέρω  φρονώ ότι η ασκηθείσα ως άνω  και προς 

προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ενώπιον 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση του Δήμου  Ν. Φιλαδέλφειας 
κατά των αντιδίκων και κατά  της ως άνω υπ΄αριθμ. 447/09 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας θα ευδοκιμήσει, εφ΄όσον    δεν συντρέχουν ούτε 
συνέτρεχαν ούτε συνέτρεξαν ποτε στο πρόσωπο των  αιτούντων όλες οι 
νόμιμες   προϋποθέσεις   χορηγήσεως της επίδικης  < ειδικής παροχής- ειδικό 
επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών > και για το χρονικό διάστημα 
από 1-1-06 έως 31-12-08  και κατά συνέπεια η υπό κρίσιν υπ΄αριθμ. πρωτ. 



3277/13-3-13  αίτηση των Αρχοντή Κουζηνού κλπ. θα πρέπει να απορριφθεί 
για τους λόγους που εκτίθενται ανωτέρω. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

   

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 14/2013 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 

 
1. Εγκρίνει την παραίτηση από του ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της 

εφέσεως κατά  της αριθ. 447/09 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που 
αφορά αγωγή Α.Κουζηνού κλπ. (σύνολο 14 ενάγοντες) κατά πρώην Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας για την ειδική παροχή των 176 €, κρίνοντας ότι η 
υποστήριξη της ήδη ασκηθείσης έφεσης δεν  θα ευδοκιμήσει και ότι θα 
ζημιώσει το Δήμο οικονομικά με τις παρατεταμένες δίκες, προσθέτοντας 
στην απαίτηση των αιτούντων επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες 
όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. 
 

2. Ορίζει ότι το ήμισυ του επιδικασθέντος με την αριθ. 447/09 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας ποσού θα καταβληθεί στους αιτούντες δικαιούχους 
σε άτοκες μηνιαίες δόσεις εντός του έτους 2013 και το υπόλοιπο ομοίως 
εντός του έτους 2014, κατόπιν νεότερης απόφασης της Οικ. Επιτροπής. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  56/2013 
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. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Τμήμα Μισθοδοσίας 
8. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


