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Αριθ. Απόφασης : 37/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
αριθ. 166/2018 απόφασης Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής 
σχολικών φυλάκων κατά Δήμου για 
εργατικές διαφορές)» 

 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 13 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 3691/7/9-2-
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) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ και 5) Γαλαζούλα Αλίκη, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος  2) Ανανιάδης Νικόλαος 3)  
Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3445/7-2-2018 εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ της αριθμ. 166/2018 Απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) -   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ περί ασκήσεως ή όχι του ενδίκου μέσου της 

Εφέσεως. 

 
ΣΧΕΤΙΚΗ: Η αριθμ. 166/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  μετά την από 5.8.2014 αγωγή (ΓΑΚ – 
100626/2014 και αριθ. Καταθ. Δικογράφου 3425/2014 – αρχική δικάσιμος 
26.2.2015 και μετ΄αναβολή 17.11.2015 όταν και συνεζητήθη και με 
επανασυζήτηση στις 11.1.2018, λόγω μη έκδοσης αποφάσεως)  των 
αντιδίκων κατά του Δήμου 1) ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΙΚΑΚΟΥ, 2) ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ και 3) ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗ  απάντων Σχολικών Φυλάκων. 
 
----------------------------------------------------------------….------------------------------------
----------------------------- 
 
 
     Στις 11.1.2018 συζητήθηκε,  λόγω μη έκδοσης αποφάσεως, εκ νέου 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών)  η από 5.8.2014 αγωγή (ΓΑΚ – 100626/2014 και αριθ. Καταθ. 
Δικογράφου 3425/2014 – αρχική δικάσιμος 26.2.2015 και μετ΄αναβολή 
17.11.2015 όταν και συζητήθηκε – πλην όμως δεν εξεδόθη απόφαση λόγω 
κωλύματος της Δικαστού )  των αντιδίκων 1) ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΙΚΑΚΟΥ, 2) 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ και 3) ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗ  απάντων Σχολικών 
Φυλάκων κατά του Δήμου. 
     Στις 22.1.2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 166/2018 Απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) της 



οποίας έλαβα, μετά την καθαρογραφή και αρχειοθέτηση στα βιβλία,  
επίσημο αντίγραφο στις 5.2.2018 το οποίο και σας διαβιβάζω, προ 
πάσης επιδόσεως από τους αντιδίκους  για να λάβετε γνώση. 
 
     Με την απόφαση αυτή έγινε  δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η αγωγή των σχολικών 
φυλάκων – υπαλλήλων κατά του Δήμου και συγκεκριμένα το Δικαστήριο: 
     << Δέχεται την αγωγή. 
     Αναγνωρίζει ότι η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των 
εναγόντων με την ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, και την περικοπή 
του μισθού τους, ως και η από 8.5.2014 καταγγελία των συμβάσεων εργασίας 
τους, είναι παράνομη και καταχρηστική και συνεπώς άκυρη. 
     Υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το 
συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (8.895,80), στον δεύτερο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 
εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (9.418,50) 
και στην τρίτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (8.978,84), με το 
νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την πλήρη 
εξόφληση. 
     Κηρύσσει την παρούσα προσωρινώς εκτελεστή ως προς την αμέσως 
προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη. 
     Συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων. >> 
 
     Σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου 3852/2010 ( Οικονομική 
επιτροπή – Αρμοδιότητες)  

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

 
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. [5] 
 
2. 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. "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] 

 
[5] Η περίπτ. ιγ' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του 
Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α'). 
 
[6] Το εντός εισαγωγικών δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 54 του 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α'). 
 

Όπως προκύπτει, με το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
241/23.12.2016 τεύχος Α΄) το ανωτέρω εντός εισαγωγικών δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 2 το οποίο προέβλεπε ότι << 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 » ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και δεν υφίσταται πλέον εκ του 
Νόμου για τις περιπτώσεις αυτές υποχρέωση της Οικονομικής 
Επιτροπής για την άσκηση ενδίκων μέσων και εναπόκειται στη 
διακριτική της ευχέρεια να αποφασίσει για την άσκηση ή όχι αυτών 
συνεκτιμώντας την απόφαση και έχουσα τη δυνατότητα πλέον να 
παραιτηθεί από αυτά, να προβεί σε δικαστικό ή εξώδικο 
συμβιβασμό και σε κατάργηση δίκης. 

  
     Και τούτο πάντα σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου 

από την οποία προβλέπεται:  
2 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.  

 
 
    Μετά τα ανωτέρω  παρακαλώ, όπως κατά νόμο προβλέπεται 

προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, να λάβετε σχετική απόφαση από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου περί ασκήσεως ή όχι Εφέσεως ενώπιον του 
αρμοδίου Δικαστηρίου και κατά της αριθμ. 166/2018 αποφάσεως 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα εργατικών 
Διαφορών).  

 
    Εις περίπτωση που ηθέλατε αποφασίσει την άσκηση του 

ενδίκου μέσου της Εφέσεως τότε η απόφασή σας να ορίζει τους 
πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας 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. 

 
     Σημειούται ότι, λόγω κήρυξης της αποφάσεως από το 

Δικαστήριο προσωρινώς εκτελεστής στο σύνολο των 
επιδικασθέντων ποσών για ένα έκαστο των εναγόντων σχολικών 
φυλάκων, είναι προφανής  από τους ενάγοντες η λήψη και 
κοινοποίηση απογράφου α΄εκτελεστού για την καταβολή των 
επιδικασθέντων κονδυλίων μετά των νομίμων τόκων από της 
επομένης της επιδόσεως της αγωγής έως της πλήρους 
εξοφλήσεως και λοιπών δαπανών λήψης αντιγράφου, απογράφου 
κ.λπ. 

 
     Σημειούται επίσης πως με την άσκηση του ενδίκου μέσου της 

Εφέσεως, εφόσον ήθελε τούτο αποφασίσει η Οικονομική 
Επιτροπή, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση και θα πρέπει με την 
κοινοποίηση της αποφάσεως από τους αντιδίκους υπαλλήλους – 
σχολικούς φύλακες να κατατεθεί ξεχωριστό δικόγραφο Αιτήσεως 
Αναστολής εμπρόθεσμα (ήτοι εντός 3 ημερών από της ημέρας που η 
απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας). Επομένως, εφόσον η Επιτροπή 
ήθελε αποφασίσει για άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Εφέσεως, δέον 
όπως αποφασίσετε με την ιδία απόφαση και για την άσκηση και 
κατάθεση Αιτήσεως Αναστολής Εκτελέσεως με αίτημα χορήγησης 
προσωρινής διαταγής κατά του κοινοποιηθέντος απογράφου α΄ 
εκτελεστού και της παρά πόδας αυτού επιταγής. 

 



 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 7/2018 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  κατά πλειοψηφία 

(4 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 
 

Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθ. 166/2018 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  που εκδόθηκε μετά την 
από 5.8.2014 αγωγή (ΓΑΚ – 100626/2014 και αριθ. Καταθ. Δικογράφου 
3425/2014 – αρχική δικάσιμος 26.2.2015 και μετ΄αναβολή 17.11.2015 όταν 
και συζητήθηκε – πλην όμως δεν εξεδόθη απόφαση λόγω κωλύματος της 
Δικαστού ) των αντιδίκων 1) ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΙΚΑΚΟΥ, 2) ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ και 3) ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗ,  απάντων Σχολικών Φυλάκων, 
κατά του Δήμου, και ορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο Παπαδημητρίου και 
Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο, ενεργούντες από κοινού ή κατά μόνας, τόσο για 
την άσκηση του ενδίκου μέσου όσο και με την εντολή για παράσταση κατά την 
συζήτηση της ανωτέρω αγωγής στην αρχική της δικάσιμο ή σε κάθε μετ’ 
αναβολήν αυτής συζήτηση. 
 
Εγκρίνει, επίσης, λόγω κήρυξης της αριθ. 166/2018 αποφάσεως από το 
Δικαστήριο προσωρινώς εκτελεστής στο σύνολο των επιδικασθέντων ποσών 
για ένα έκαστο των εναγόντων σχολικών φυλάκων, την άσκηση και κατάθεση 
Αιτήσεως Αναστολής Εκτελέσεως αυτής με αίτημα χορήγησης προσωρινής 
διαταγής κατά του κοινοποιηθέντος απογράφου α΄ εκτελεστού και της παρά 
πόδας αυτού επιταγής. 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος 
απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2018 
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. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


