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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 73/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως 
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και κατά 
της αριθ. 1534/2011 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση 
σχολικών φυλάκων περί καταβολής της ειδικής 
παροχής του άρθρου 14 του ν. 3016/2002)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
8795/15/21-6-2013 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, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Τσιάβου Ευαγγελίας 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) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) 

Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) 
Παΐδας Αδαμάντιος  7)  Τάφας Ηλίας και 8) Πολίτης Σταύρος, μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος  
 

 
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8335/17-6-2013 Γνωμοδότηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μ. Παπαδημητρίου επί του θέματος :  
 
 
ΘΕΜΑ : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ περί ασκήσεως η μη του ενδίκου μέσου της 

Εφέσεως. 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Η αριθμ. 1534/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών μετά την από 28.10.2009 αγωγή (αριθ. Καταθ. 5923/2009 – αρχική 
δικάσιμος 24.1.2011) των αντιδίκων κατά του πρώην Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας 1) ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΓΙΟΥ, 2) ΕΛΕΝΗΣ ΤΑΚΗ και 3) ΜΑΡΙΑΣ 
ΑΛΙΚΑΚΟΥ, απασών Σχολικών Φυλάκων περί καταβολής της ειδικής 
παροχής του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 ( αρχικά από 1.1.2002 των 88 και 
είτα από 1.7.2002 των 176 ευρώ).   
 
----------------------------------------------------------------….------------------------------------
----------------------------- 
 
 
     Στις 11.6.2013 μας κοινοποιήθηκε η 1534/2011 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την από 28.10.2009 αγωγή (αριθ. Καταθ. 
5923/2009 – αρχική δικάσιμος 24.1.2011) των αντιδίκων κατά του πρώην 
Δήμου Νέας Χαλκηδόνας 1) ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΓΙΟΥ, 2) ΕΛΕΝΗΣ ΤΑΚΗ και 3) 
ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΙΚΑΚΟΥ, απασών Σχολικών Φυλάκων περί καταβολής της ειδικής 
παροχής του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 ( αρχικά από 1.1.2002 των 88 και 
είτα από 1.7.2002 των 176 ευρώ) που εκδόθηκε συζητηθείσης της 
υποθέσεως   30.5.2011 μετ’ αναβολήν της αρχικής.  



       Σημειούται ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ότι το 
Δήμο εκπροσώπησε η πληρεξουσία δικηγόρος του Μαρία Σκιαδιώτη(άγνωστη 
συνάδελφος σε εμέ) ενώ το αληθές και πραγματικό είναι ότι παραστάθηκα 
αυτοπροσώπως. 
Το γεγονός της παραδρομής αυτής δεν επηρεάζει την ουσία της υποθέσεως. 
 
        Με την απόφαση αυτή έγινε  δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η αγωγή σε όσον 
αφορά την 2η των εναγουσών ΕΛΕΝΗ ΤΑΚΗ κατά του Δήμου και υπεχρεώθη 
ο Δήμος να καταβάλει δια δήθεν   οφειλόμενη    < ειδική παροχή- ειδικό 
επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών > σε αυτή το αιτούμενο ποσόν 
των 10.208 ευρώ ενώ σε σχέση με την 1η και 3η των εναγουσών ΜΑΡΙΑ 
ΛΑΓΙΟΥ και ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΑΚΟΥ η αγωγή έγινε εν δεκτή δια την αυτή αιτία, ήτοι 
δήθεν   οφειλόμενη    < ειδική παροχή- ειδικό επίδομα εξομάλυνσης 
μισθολογικών διαφορών > και α) υποχρεώθηκε ο πρώην Δήμος Νέας 
Χαλκηδόνας να καταβάλει σε κάθε μία εκ των εναγουσών το ποσό των 
10.208 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής, 
β) αναγνωρίζει ότι ο πρώην Δήμος Νέας Χαλκηδόνας ο φ ε ί λ ε ι σε κάθε 
μία των 1ης και 3ης εναγουσών το ποσόν των 3.312 ευρώ με το νόμιμο τόκο 
από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής συμψηφίσθηκαν δε τα δικαστικά 
έξοδα μεταξύ των εναγουσών και του δευτέρου εναγομένου δηλ. του Δήμου. 
 

 Ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος προς απόκρουση της ως άνω  από 
28-10-09 αγωγής ισχυρίσθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι ούτε εργοδότης  των 
εναγουσών ήτο ούτε έγινε  κατά  το ένδικο χρονικό διάστημα από 2001 έως 28-
7-06, ούτε κατέβαλλε ούτε άλλωστε υπεχρεούτο να καταβάλλει και δη εξ ιδίων 
στις ενάγουσες την προβλεπόμενη  αποζημίωση, ούτε  ήτο υποχρεωμένος να 
ασφαλίσει αυτούς στο ΙΚΑ σε κλάδο ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής 
περίθαλψης ή σύνταξης ούτε άλλωστε έδιδε στους αντιδίκους οδηγίες, εντολές, 
κατευθύνσεις  κλπ. για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι ενάγουσες  δεν είχαν σχέση 

εξηρτημένης εργασίας, αλλά συμμετείχαν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων  με συγκεκριμένους όρους και 
συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι ενάγουσες  είχαν ελεύθερη 
βούληση να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και ιδίως στις παρατάσεις 
αυτού, εφ΄οσον δεν ήθελαν και εφ΄όσον θεωρούσαν ότι παρεβλάπτοντο τα 
δικαιώματα τους. 

 
Οι ενάγουσες κατά το ένδικο χρονικό διάστημα και μάλιστα μέχρι την 

28-7-06, ήσαν ασκούμενοι. Οι ενάγοουσες δεν προσέφεραν εξηρτημένη 
εργασία ούτε άλλωστε συνεδέοντο με σύμβαση  εξηρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ούτε 
υπεκρύπτετο τοιαύτη, ως απαραδέκτως, αβασίμως ισχυρίζονται οι ενάγοντες,  
αλλά  ενετάχθησαν οικεία βουλήσει και ελεύθερα στο άνω πιλοτικό 
πρόγραμμα, προκειμένου, ως άνεργοι, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις  για την ένταξη τους στο παραπάνω πρόγραμμα 
[πιλοτικό πρόγραμμα] ήσαν σαφείς, ορισμένοι και  γνωστοί   εκ των προτέρων 
στις ενάγουσες, δηλ. τόσο το ωράριο σε 3 βάρδιες [πρωϊνή, απογευματινή και 
βραδυνή, ότι η φύλαξη των σχολικών κτιρίων θα γίνεται σε 24ωρη βάση σε 3 
βάρδιες και Σαββατοκύριακα και αργίες] όσο και η αποζημίωση εκ 12.000 
δρχ. για κάθε ημέρα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, του  ποσού τούτου μη 
διαφοροποιουμένου στις περιπτώσεις  παροχής απογευματινής ή νυκτερινής  



βάρδιας ή κατά τις αργίες, ως και ασφάλιση  μόνο για ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη κλπ. 

 
Με άλλα λόγια οι ενάγουσες απησχολήθησαν και έλαβαν την 

αποζημίωση για τον λόγο ακριβώς που ενετάχθησαν  αυτοβούλως και οικεία 
βουλήσει και θελήσει στο παραπάνω πιλοτικό πρόγραμμα και είχαν 
συμφωνήσει προς τούτο. Δηλ. οι ενάγουσες ανεπιφύλακτα απεδέχθησαν και 
συνωμολόγησαν τους όρους των συμβάσεων αυτών [ δηλ. των 
προγραμματικών συμβάσεων],  διαφορετικά είχαν το αναφαίρετο δικαίωμα να 
μην συνεχίσουν στο άνω Πρόγραμμα, εφ΄όσον έκριναν ότι τούτο δεν τους 
συνέφερε ή δεν τους ικανοποιούσε ή δεν απεδέχοντο  τους  όρους αυτού . 

 
Κατά συνέπεια οι ενάγουσες ούτε δικαιούντο να λάβουν ούτε λαμβάνουν 

τις υπ΄αυτών επικαλούμενες αποδοχές [βασικό ημερομίσθιο και  επιδόματα ] 
δηλ. δεν ελάμβαναν ούτε  δικαιούντο να λαμβάνουν  ούτε λαμβάνουν  σήμερα 
ούτε προβλέπεται ότι πρέπει να λαμβάνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ 
της ΠΟΕ ΟΤΑ 2007 επικίνδυνο επίδομα, επίδομα ειδικής απασχόλησης, 
κίνητρο απόδοσης, ούτε άλλωστε όλοι δικαιούνται να λάβουν  επιδόματα 
τέκνων, καθ΄όσον αυτά είναι ενήλικα. 

 
Επομένως ουχί ορθώς μηδέ νομίμως ζητούν οι   αντίδικες αποζημίωση 

για δήθεν επικίνδυνο επίδομα, επίδομα ειδικής  απασχόλησης, κίνητρο 
απόδοσης, επίδομα τέκνου κλπ. 

 
Και ταύτα πάντα λαμβανομένου  υπόψιν ότι ακόμη και αν ήθελε 

υποστηριχθεί ότι οι ενάγουσες παρείχαν δήθεν εξηρτημένη εργασία, όπερ 
ρητά και κατηγορηματικά αρνούμεθα και αποκρούομε, τότε οι συμβάσεις 
αυτές είναι αυτοδικαίως και καθ΄ολοκληρίαν άκυρες, παραμένουν εσαεί 
άκυρες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα ούτε άλλωστε είναι 
δυνατόν ή νοητόν να μετατραπούν σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου έκτοτε εφ΄όσον τούτο  ρητά απαγορεύεται από τον  Νόμο 
και το Σύνταγμα. 

 
Εκ πάντων των ανωτέρω καταφαίνεται ότι η συμμετοχή  των εναγουσών 

στο πρόγραμμα  δεν ήτο σχέση εργασίας ωρισμένου χρόνου με την έννοια 
των διατάξεων των εργατικών Νόμων, αλλά μαθητεία-απόκτηση εμπειρίας 
ανέργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 2458/97 , άρθρο 20 
παρ.15 Ν. 2639/98 και άρθρο  18 Ν. 2874/00  με την συμμετοχή τους σε ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένους όρους και ότι τα χρήματα που  
ελάμβαναν ήταν ημερήσια αποζημίωση και όχι μισθός. Με άλλα λόγια οι 
αντίδικες δεν  απησχολήθησαν κατά τον χρόνο εκπαιδεύσεως τους αλλά και 
μετά τις διαδοχικές παρατάσεις του προγράμματος υπό καθεστώς 
εξηρτημένης εργασίας, αλλά με συμβάσεις εκπαιδεύσεως [μαθητείας] προς 
απόκτηση  εργασιακής εμπειρίας, αποσκοπώντας κυρίως στο πλαίσιο των 
συναφθέντων συμφωνητικών συνεργασίας, στην προαγωγή του ατομικού 
οφέλους των ανέργων  προσληφθέντων, μέσω της εκπαιδεύσεως και της 
ειδικεύσεως τους  [Ολ.ΑΠ 19/87 ΝοΒ 1988.83], εφόσον, εκτός του ότι δεν είχε 
τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για την πρόσληψη των εναγόντων με σύμβαση 
εξηρτημένης εργασίας, [ αχετ, διατάξεις άρθρου 21  του Ν.2190/93, άρθρο, 
103 του Συν/τος κλπ],  η μεταγενέστερη κατάταξη τους ,κατόπιν τήρησης της 
διαδικασίας του άρθρου 11 του ΠΔ 164/04 σε προσωποπαγείς θέσεις με 
συμβάσεις εργασίας ΙΔ αορίστου χρόνου, ουδόλως μπορεί κατά νόμον να 



στηρίξει αναδρομικές αξιώσεις των εναγόντων  βάσει καθεστώτος 
εξηρτημένης εργασίας, το οποίο [καθεστώς] συνιστά προαπαιτούμενο  για την 
επιδίκαση εργατικών απαιτήσεων. 

 
  Μόνο  από και διά  της εκδόσεως της εν λόγω απόφασης, διά της 

οποίας συντελείται η ένταξη αυτών στους οικείους φορείς, θεωρείται ότι 
επέρχεται και η προβλεπόμενη μετατροπή των συμβάσεων τους σε 
συμβάσεις εξηρτημένης  εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ  164/04. και ουχί αναδρομικά]. 

 
Καθ΄α προκύπτει εκ του περιεχομένου της ως άνω υπ΄ αριθμ. 1534/2011 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ Τμήμα εργατικών  
διαφορών], το εκδόν ταύτην Δικαστήριο  εδέξατο ότι  δήθεν < οι ενάγοντες 
απασχολούνται ως σχολικοί φύλακες στον εναγόμενο δήμο με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου από το 2001, ότι κατετάγησαν με απόφαση του εναγομένου σε 
οργανικές θέσεις με την  ιδιότητα του σχολικού φύλακα με σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου, ότι  από το 2001 έως 28-7-06  εργοδότης  τους ήτο δήθεν ο 
Δήμος Ν. Χαλκηδόνας και ότι τέλος δικαιούνται την επίδικη παροχή …>. 

 
Κατά συνέπεια  κακώς, παρανόμως, αυθαιρέτως και όλως 

αναιτιολογήτως άμα δε κατ΄εσφαλμένη του νόμου ερμηνεία και εφαρμογή και 
κατά κακή εκτίμηση του εντεύθεν προσκομισθέντος αποδεικτικού υλικού, το 
εκδόν την εκκαλουμένη απόφαση  Πρωτοβάθμιο Δικ/ριο απέρριψε τον 
νομίμως και προσηκόντως προταθέντα πρωτοδίκως ισχυρισμό του Δήμου 
που ασκεί ουσιώδη επιρροή εις την έκβαση της παρούσης δίκης, καθ΄ον  ο 
πρώην Δήμος Ν. Χαλκηδόνας  κατά το χρονικό διάστημα από 2001 έως 28-7-
06 ουδεμία έννομη σχέση είχε με τις αντιδίκους ούτε  άλλωστε οι αντίδικοι  
είχαν ούτε απέκτησαν ποτέ σχέση εξηρτημένης  εργασίας  με τον τότε  Δήμο 
Ν. Χαλκηδόνας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, αλλά συμμετείχαν σε ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα απόκτησης  εργασιακής εμπειρίας ανέργων 
ωρισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 18 Ν.2458/97, 
άρθρ. 20 παρ.15 ν. 2639/98 και άρθρ. 18 Ν . 2874/00, ότι ο Δήμος Ν. 
Χαλκηδόνας ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των εναγόντων σχετικά  με τους 
αγωγικούς τους ισχυρισμούς προ της 28-7-06 και τέλος ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρ. 1 εδ. β΄του ΠΔ/τος 164/04 η σύσταση των συμβάσεων 
εργασίας αορίστου χρόνου και τα αποτελέσματα τους  επέρχονται εφεξής,  
δηλ. μετά την θετική κρίση του ΑΣΕΠ,  και ουχί αναδρομικά, δεχθέν δε ότι 
δήθεν οι ενάγουσες  απασχολούνται στον εναγόμενο δήμο με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου από 28-1-01 και ότι ο εναγόμενος  Δήμος ήταν ο εργοδότης 
των εναγουσών κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2001 έως 27-11-06, 
ακυρωτέα και εξαφανιστέα την  εαυτού απόφαση κατέστησε,  εφ΄όσον  οι 
απασχοληθέντες σε περιορισμένης χρονικής διάρκειας και χρηματοδοτούμενο 
από το Δημόσιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, με την  
σύμπραξη μάλιστα του ΟΑΕΔ, αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας στην φύλαξη σχολικών κτιρίων, του οποίου 
προγράμματος η διάρκεια υλοποιήσεως παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι και την 
31-12-2006, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απασχολήθηκαν , κατά τον χρόνο της 
εκπαίδευσης τους, αλλά και μετά τις διαδοχικές παρατάσεις του εν λόγω 
προγράμματος υπό καθεστώς  εξηρτημένης εργασίας με τους εναγόμενους, 
αλλά με συμβάσεις εκπαιδεύσεως [μαθητείας] προς απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας, αποσκοπώντας κυρίως, στο πλαίσιο των συναφθέντων 
συμφωνητικών συνεργασίας, στην προαγωγή του ατομικού οφέλους των 



ανέργων προσληφθέντων μέσω της  εκπαιδεύσεως και της ειδικεύσεως τους [ 
Ολομ.ΑΠ 19/87 ΝοΒ 1988.83], εφόσον, εκτός του ότι δεν είχε τηρηθεί η 
νόμιμη διαδικασία για την πρόσληψη των εναγόντων με σύμβαση 
εξαρτημένης  εργασίας, ώστε να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός τους περί 
απασχολήσεως τους με τέτοια σχέση [βλ. κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 
103 παρ.2 και 6 του Συν/τος που απαγορεύουν την πρόσληψη υπαλλήλου 
από τα ΝΠΔΔ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ, σε μη 
νομοθετημένη θέση, καθώς και τις διατάξεις του  άρθρου 21 Ν. 2190/94 και 13 
Ν.2130/93], η μεταγενέστερη μονιμοποίηση τους, κατόπιν τηρήσεως της 
νόμιμης διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 11 του Δ  164/04, σε 
προσωποπαγείς θέσεις του εναγομένου Δήμου, με συμβάσεις εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου,  ουδόλως μπορεί  κατά νόμον να στηρίξει 
αναδρομικές αξιώσεις των εναγόντων, βάσει καθεστώτος εξαρτημένης 
εργασίας, το οποίο [καθεστώς] συνιστά προαπαιτούμενο για την επιδίκαση σε 
αυτούς, των ένδικων εργατικών απαιτήσεων τους.  Και ταύτα πάντα 
λαμβανομένου υπόψιν ότι  ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι οι ενάγουσες 
συνδέονταν με τον εναγόμενο Δήμο κατά το επίδικο χρονικό διάστημα με 
διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ωρισμένου χρόνου, πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ωρισμένου χρόνου ή έργου 
με το Δημόσιο κλπ. οι οποίες υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου και οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την έναρξη  ισχύος του πδ 
164/04, παραμένοντας ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως την 
19-7-04, συνιστούν  [μετά την τήρηση της νόμιμης διοικητικής διαδικασίας] 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου  εφεξής, δηλ. για το μέλλον 
και όχι αναδρομικά από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού αυτού 
διατάγματος, καθόσον αυτό θα προσέκρουε  στην θεσπιζόμενη από το άρθρο 
103 παρ. 2 του Συν/τος απαγόρευση, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό 
δεν είχαν συσταθεί ακόμη οργανικές θέσεις [βλ. την υπ΄αριθμ.31 σκέψη της 
υπ΄αριθμ. 162/04 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΣτΕ επί του σχεδίου του 
μετέπειτα υπ΄αριθμ. 164/04 ΠΔ/τος στην ΕΕργΔ 63 .879] και συνεπώς από 
την ισχύ του πδ/τος 264/04 οι διαδοχικές  συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή 
έργου δεν μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού, αλλά αντιθέτως,  
προκειμένου αυτές  να μετατραπούν σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου, πρέπει, αφού πρώτα παρεμβληθεί η προβλεπόμενη 
διοικητική διαδικασία, της οποίας η τελική κρίση ανήκει στο ΑΣΕΠ   και υπό 
την προϋπόθεση ότι η κρίση αυτή θα είναι θετική, είτε το προσωπικό αυτό να  
ενταχθεί σε υφιστάμενες κενές  οργανικές θέσεις των φορέων στους οποίους 
ανήκει είτε στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υφιστάμενες κενές οργανικές 
θέσεις στους οικείους φορείς για την ένταξη του, αφού συσταθούν τέτοιες 
θέσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών, που προβλέπει η εκτεθείσα 
ανωτέρω διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3320/55, να λάβει χώρα η 
ένταξη αυτού, η οποία σύμφωνα με την διάταξη της τρίτης παραγράφου  του 
ιδίου άρθρου, πραγματοποιείται  από της εκδόσεως της σχετικής απόφασης 
ένταξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, μη δημοσιευομένης της 
απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  Από και διά της 
εκδόσεως της εν λόγω απόφασης, δια της οποίας συντελείται η ένταξη του 
προσωπικού αυτούς στους οικείους φορείς, θεωρείται ότι επέρχεται και η 
προβλεπόμενη μετατροπή των συμβάσεων τους σε συμβάσεις  εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 
11 του Δ 164/04 , υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου ή έργου του προσωπικού αυτού, δεν έχουν λήξει κατά άλλο νόμιμο 



τρόπο, μεταξύ των οποίων και λόγω παρόδου της διάρκειας τους, μέχρι την 
έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης.  Η άποψη αυτή  ενισχύεται από την 
διάταξη του τελευταίου εδαφίου  της παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3320/05 κατά 
την οποία ως ημερομηνία πρόσληψης των εν λόγω κατατασσομένων νοείται η 
ημερομηνία έκδοσης της  πράξης κατάταξης, καθώς και από τις διατάξεις της 
παρ. 4 του ιδίου άρθρου, κατά τις οποίες αφενός οι κατατασσόμενοι 
λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ημερομηνία έκδοσης της 
πράξης κατάταξης τους και αφετέρου ο  χρόνος των συμβάσεων των 
κατατασσομένων λογίζεται για όλες τις συνέπειες  ότι έχει διανυθεί με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  Ειδικότερα από την τελευταία αυτή διάταξη, στην 
οποία ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο σχέση, αντί του όρου σύμβαση 
εργασίας, όπως συνέβη στο άρθρο 7 του πδ 164/04, θέλοντας να τονίσει το 
πραγματικό γεγονός και μόνο της απασχόλησης των κατατασσομένων, 
ανεξαρτήτως του κύρους των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων εργασίας 
αορίστου χρόνου, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος απασχόλησης 
τους με τις συμβάσεις αυτές ως χρόνος προϋπηρεσίας,  δεν δύναται να 
συναχθεί ότι τέτοιου είδους συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, οι 
οποίες βρίσκονταν σε ισχύ, κατά τον χρόνο έκδοσης του πδ/τος 164/04 και 
του ν. 3320/05, μετατράπηκαν αυτοδίκαια σε  συμβάσεις εργασίας αορίστου 
χρόνου, αφού κάτι τέτοιο αφενός προσκρούει σε συνταγματική διάταξη, στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν υφιστάμενες κενές οργανικές  θέσεις για την 
ένταξη των συγκεκριμένων εργαζομένων, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν 
ανωτέρω, και αφετέρου ο ίδιος ο νόμος στην ως άνω διάταξη της παρ. 4 του 
άρθρου 1 του ν.3320/05 αναφερόμενος στον χρόνο των συμβάσεων αυτών 
και όχι στις ίδιες τις συμβάσεις, ορίζει ότι ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος 
σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκ του οποίου προκύπτει ότι αντίκειται 
στην νομοθετική βούληση η έκτοτε εξομοίωση των συμβάσεων αυτών με 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Η πρόβλεψη εξάλλου στο 
άρθρο 11  παρ. 1  β του πδ/τος 164/04 ότι ο συνολικός χρόνος των 
διαδοχικών συμβάσεων πρέπει να έχει διανυθεί στον ίδιο φορέα και ότι < 
προκειμένου περί συμβάσεων που έχουν συναφθεί με την Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης [ΕΕΤΑΑ] στο πλαίσιο εφαρμογής 
συγκεκριμένου προγράμματος, ως φορέας νοείται ο οικείος ΟΤΑ στον οποίο ο 
εργαζόμενος προσέφερε πραγματικά τις υπηρεσίες του >, έχει την έννοια ότι ο 
νόμος αντιμετωπίζει τον οικείο ΟΤΑ στα πλαίσια προγράμματος  εκπαίδευσης 
του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της ΕΕΤΑΑ [και με την σύμπραξη του ΟΑΕΔ] 
ως  < φορέα > στον οποίο μπορούσε να παρασχεθεί η σχετική υπηρεσία του 
απασχολούμενου και με μοναδικό σκοπό την εφαρμογή, ως προς τον 
απασχοληθέντα αυτό, του εν λόγω πδ/τος, ουδόλως δε το πδ/γμα αυτό 
ρύθμισε το  νομικό καθεστώς απασχόλησης του συμμετέχοντος σε παρόμοιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα [ούτε προέβη στον καθορισμό του εργοδότη του 
απασχοληθέντος]. Με διαφορετική ερμηνεία τίθενται εκποδών τόσο οι 
συνταγματικές διατάξεις όσο και η ειδική περί προσλήψεων νομοθεσία που 
εκτέθηκε αναλυτικώς  ανωτέρω, δημιουργείται δε προφανής εσωτερική 
αντινομία των ανωτέρω διατάξεων και παρά την σαφή βούληση του νομοθέτη 
[ ΥΑ 34100/1999 Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων], ο οποίος προέβη 
στην θέσπιση τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων [με την συμμετοχή του 
ΟΑΕΔ], εκτός νομοθεσίας περί προσλήψεων, με μοναδικό σκοπό την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ειδικής πληθυσμιακής κατηγορίας πολιτών 
[ήτοι ανέργων και αποφοίτων λυκείου, ηλικίας 24-65 ετών] , με πρόβλεψη 
μάλιστα ειδικής αποζημίωσης και  ειδικών όρων απασχόλησης και που δεν 



μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιούργησε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας  μεταξύ 
των εναγόντων και των εναγομένων. 

 
Περαιτέρω ο Δήμος Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος ως καθολικός διάδοχος του 

πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας ισχυρίσατο ότι, εφ΄οσον η ένδικη αγωγή 
κατετέθη την 16-11-2009 και κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ν. Χαλκηδόνας την 3-
6-2010, οποιαδήποτε αξίωση των εναγόντων για καταβολή της ένδικης 
παροχής έχει παραγραφεί για το  επίδικο χρονικό διάστημα, 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 
έως 19-11-06, της παραγραφής λαμβανομένης υπόψιν και αυτεπαγγέλτως 
από το Δικ/ριο [ 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 ]. 

 
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. 
 

     Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο ιγ΄ του νόμου 
3852/2010  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  α π ο φ α σ ί ζ ε ι  για  τ η ν  
ά σ κ η σ η   όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων 
μέσων. 

     Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται: 
 
«Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της προηγουμένης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 
σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε 
μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή 
η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή 
εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης εκτός αν το νομικό 
ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου Δικαστηρίου ».- 

 
    Μετά τα ανωτέρω  παρακαλώ, όπως κατά νόμο προβλέπεται 

προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος(καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας) 
να λάβετε σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 



Δήμου περί ασκήσεως Εφέσεως εμπρόθεσμα (ήτοι εντός 30 ημερών 
από της 11ης Ιουνίου 2013 που η απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας 
πρέπει να έχει κατατεθεί η Έφεση) η μη ασκήσεως Εφέσεως ενώπιον 
του αρμοδίου Δικαστηρίου και κατά της αριθμ. 1534/2011 
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

    Εις περίπτωση που ηθέλατε αποφασίσει την άσκηση του 
ενδίκου μέσου της Εφέσεως τότε η απόφασή σας να ορίζει και τους 
πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
τόσο για την άσκηση όσο και με την εντολή για παράσταση κατά 
την συζήτηση αυτής στην αρχική της δικάσιμο ή σε κάθε μετ’ 
αναβολήν αυτής συζήτηση. 

 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 16/2013 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, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ενώπιον του 
αρμοδίου Δικαστηρίου και κατά της αριθ. 1534/2011 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση σχολικών φυλάκων Μ.Λάγιου, 
Μ.Αλικάκου και Ε.Τάκη περί καταβολής της ειδικής παροχής του άρθρου 14 
του ν. 3016/2002), δεδομένου ότι η ίδια τακτική είχε ακολουθηθεί και στο 
παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις και προκειμένου να αποφευχθεί ένας 
πολυδάπανος δικαστικός αγώνας που κρίνεται ότι δεν έχει πιθανότητα να 
ευδοκιμήσει. 
 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Σ.Πολίτης, ο οποίος απείχε 
από την ψηφοφορία επί του θέματος. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2013 
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. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


