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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 52/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 365/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 
12983/18 απόφασης Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής 
Ε.Πουταχίδη κλπ. κατά Δήμου για 
εργατικές διαφορές)» 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
33395/52/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου 
αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Ανανιάδης 
Νικόλαος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) 
Ανεμογιάννης Γεώργιος και 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος  και 3)  
Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκαν. 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 33320/13-12-2018 εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί του θέματος:  
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΓΝΩΜΗΣ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

12983/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ δικάσαντος σε β΄ 

βαθμό την από 29ης Οκτωβρίου 2014 Έφεσή μας κατά των αντιδίκων 1.- 

Ευστάθιου Πουταχίδη του Γρηγορίου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Σωκράτους 

7), 2.- Ιωάννη Χαλκίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Ναζλίου 

34), 3.- Ιωάννη Παπαδόπουλου του Θεοδώρου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής 

(Φιλαδέλφειας 72).- Και 4.- Νικολάου Σταύρου του Γεωργίου, κατοίκου 

Αχαρνών Αττικής (Κολοκοτρώνη 45) και κατά της αριθμ. 299/2014 οριστικής 

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (διαδικασία εργατικών διαφορών) η 

οποία έφεση κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας με αριθμό 42/3.11.2014 

και εν συνεχεία ενώπιον της Γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (ΓΑΚ 126688/2014 και ΑΚΔ 2685/2014). ] -  

 

 

 

 Σχετ. Η αριθμ. 12983/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

     ---------------------------------------------------…---------------------------------------------
------ 

      
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
 
                                   στις 17.11.2017 στο Πρωτοδικείο Αθηνών με 
αρ. πιν. ΙΑΑ/30 –Διαδικασία Τακτική συζητήθηκε  η με ΓΑΚ 42/2014 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας και με ΓΑΚ 126688/2014 και ΑΚΔ 



2685/2014 του Πρωτοδικείου Αθηνών από 29.10.2014 έφεση του 
τότε Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κατά Ευστάθιου Πουταχίδη 
κ.λπ και κατά της υπ’ αριθμ. 299/2014 οριστικής αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας η οποία απόφαση 299/2014 έγινε μερικά 
δεκτή κατά την επικουρική της βάση του αδικαιολογήτου 
πλουτισμού για μη καταβληθείσες αποδοχές και σύμφωνα με 
την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει στον πρώτον 
ενάγοντα Ευστάθιο Πουταχίδη το ποσό των 15.055,48 ευρώ 
(ζητούσε 16.891,67 ευρώ), στο δεύτερο ενάγοντα Ιωάννη 
Χαλκίδη το ποσό των 14.970,72 ευρώ (ζητούσε 16.891,67 
ευρώ), στον τρίτο ενάγοντα Ιωάννη Παπαδόπουλο το ποσό 
των 14.314,79 ευρώ (ζητούσε 17.577,41 ευρώ) και στον τέταρτο 
Νικόλαο Σταύρου το ποσό των 11.870,56 ευρώ (ζητούσε 
12.404,33 ευρώ) νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής 
και μέχρι την εξόφλησή τους και ποσό 200 ευρώ για 
επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Σημειωτέον ότι το 
καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής περιορίσθηκε σε 
αναγνωριστικό από τους ενάγοντες. 

 
 

Στις 23.11.2018 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε και 
δημοσίευσε την αριθμ. 12983/2018 απόφασή του με την οποία και για τους 
εν αυτή αναφερομένους στο σκεπτικό και διατακτικό λόγους  

[ ΔΙΚΑΖΕΙ με την παρουσία των διαδίκων. 
   ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση κατά το τυπικό και απορρίπτει κατά το 

ουσιαστικό μέρος αυτής. 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το εκκαλούν στη δικαστική δαπάνη των 

εφεσιβλήτων, την οποία ορίζει δι’ έκαστο στο ποσό των τριακοσίων 
(300,00) ευρώ. ] 

 
Σημειούται πως η εν λόγω απόφαση είναι β΄ βαθμού δικαιοδοσίας  

και πλέον ισχύουν τόσο αυτή κατά το διατακτικό της όσο και η 
προσβληθείσα με την έφεσή μας αριθμ. 299/2014 οριστική απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας. 

Επειδή στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 17.808/17.12.2014 γνωμοδότησή μου 
προς την Οικονομική Επιτροπή είχα επισημάνει ότι διαφαίνεται πως δεν θα 
ευδοκιμήσει έφεση – πλην όμως η Οικονομική Επιτροπή, λόγω του ότι 
προβλεπόταν γενικά η άσκηση ενδίκων μέσων και εξάντληση αυτών κατά 
αποφάσεων δικαστηρίων που αφορούν μισθολογικές διαφορές – 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με 
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου (παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010), με 
την αριθμ. 167/2014 (αρ. πρωτ. 18511/29.10.2014) απόφασή της έκρινε την 
άσκηση της εφέσεως. 
Επειδή καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του 4447/16 (ΦΕΚ 
241/23.12.2016 τεύχος Α')  το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 Ν. 
3852/2010 ("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 από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί 
με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου." [6]). Επομένως δεν είναι υποχρεωτική η 
συνέχιση της άσκησης τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων. 
     Επειδή στην παράγραφο 2 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: Για τις 
περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης και στην προκειμένη 
περίπτωση ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων 



βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από 
αυτά.- Και «ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 
συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον 
εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 
υπερβαίνει το παραπάνω ποσό».  
 
 

Κατόπιν τούτων και επειδή δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για την 
άσκηση και κατάθεση του ενδίκου μέσου της Αναιρέσεως στον Άρειο 
Πάγο κατά της αριθμ. 12983/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (δικάσαντος σε β΄ βαθμό) τυχόν δε ασκηθησομένη είναι πλέον ή 
βέβαιον ότι θα απορριφθεί ΦΡΟΝΩ και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ τη μη άσκηση του 
ενδίκου μέσου της Αναιρέσεως κατά της εν λόγω αποφάσεως καθόσον 
αυτή θα είναι ατελέσφορη και θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με δικαστικές 
δαπάνες (οι οποίες είναι σοβαρές), τόκους κ.λπ. 

Σημειούται και πάλι ότι το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής 
περιορίσθηκε σε αναγνωριστικό από τους ενάγοντες. 

 
Σας διαβιβάζεται επίσημο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 12983/2018 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για να λάβετε γνώση 
και για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
     Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση επί της 
υποθέσεως, εφόσον ήθελε απαιτηθεί, είμαστε στη διάθεσή σας.  

 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 52/2018 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 στοιχεία και έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της  αίτησης αναίρεσης 

κατά της αριθ. 12983/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
[ δικάσαντος σε β΄ βαθμό την από 29ης Οκτωβρίου 2014 έφεση του Δήμου 
κατά των αντιδίκων 1.- Ευστάθιου Πουταχίδη του Γρηγορίου, κατοίκου 
Αχαρνών Αττικής (Σωκράτους 7), 2.- Ιωάννη Χαλκίδη του Παναγιώτη, 
κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Ναζλίου 34), 3.- Ιωάννη Παπαδόπουλου του 
Θεοδώρου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Φιλαδέλφειας 72).- Και 4.- Νικολάου 
Σταύρου του Γεωργίου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Κολοκοτρώνη 45)] και 
κατά της αριθμ. 299/2014 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας 
(διαδικασία εργατικών διαφορών) για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην 
εισήγηση της παρούσας λόγους και ειδικότερα κρίνοντας, σύμφωνα και με τη 
γνώμη της Νομ. Υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για 
την άσκηση και κατάθεσης της αίτησης αναίρεσης και εάν αυτή ασκηθεί είναι 
πλέον ή βέβαιον ότι θα απορριφθεί, καθόσον θα είναι ατελέσφορη, και θα 
επιβαρυνθεί ο Δήμος με δικαστικές δαπάνες (οι οποίες είναι σοβαρές), τόκους 
κ.λπ. 

 
 



 
     Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Υπηρεσία, δύναται να προβεί στη 
συνέχεια στις ενέργειές της για την εξόφληση του επιδικασθέντος ποσού, 
ερχόμενη σε επικοινωνία με τους αντιδίκους ή τους πληρεξούσιους 
δικηγόρους τους, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω κοινοποιήσεις με έξοδα.  

 
    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 365/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

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

           Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Τμήμα Λογιστηρίου 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


