ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 2εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο
ήκεξα 29 Ηαλνπαξίνπ 2014, εκέξα Tεηάξηε θαη ψξα 18:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ηελ 3319/24.1.2014πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζε θάζε
χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο
είλαη παξφληα ηξηάληα πέληε δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθφξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθψηεο Υαξάιακπνο,
Αληηπξφεδξνο, 3. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο, 4. εθηειήο Κσλ/λνο, 5. Εαληά Δπθεκία, 6. Γάζπαξε –
Λνχβαξε Πελειφπε, 7. Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 8. Βηδάιεο Παλαγηψηεο, 9. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 10.
Κσλζηαληηλφπνπινο Οδπζζέαο, 11. Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 12. Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 13.
Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 14. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 15. Καιιαξχηεο Υξήζηνο, 16. Αλδξνπιάθε – Ληάπε
Μαξίθα, 17. Αληδηλάο Ησάλλεο, 18. Κπξηαθνπιέαο Παχινο, 19. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 20.
Βαζηιαθφπνπινο Βαζίιεηνο, 21. Καινχδεο Κσλ/λνο, 22. Καπίξε Διέλε, 23.Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 24.
Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 25. Γηαλλφπνπινο Παξαζθεπάο, 26. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 27. Σζαηζνχιε
Αλαζηαζία, 28. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 29. Λαγθαδηλφο Θενθάλεο, 30. Παληαδφπνπινο Γεκήηξηνο, 31.
Μπελάο Γεψξγηνο, 32. Πνχινο Ησάλλεο, 33. Παηζαβφο Παλαγηψηεο, 34. Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 35. φθεο
Γεψξγηνο,

φηη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. 1. Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 2. Αλησλίνπ Δπαγγειία,

3.Γηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, 4. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 5. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, θαη 6. Πίθνπια Αξγπξψ, φηη
ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηφπνπινο, ν Ννκηθφο
χκβνπινο ηνπ Γήκνπ θ. Καξαβέιινο, ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθφο
χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ν κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Γθνχκαο Λεσλίδαο

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 2/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε ηνπ Γήκνπ απφ έλδηθα κέζα ζχκθσλα κε ηελ
απφθαζε 3/2014 ηεο νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Ο πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλάγθε λα
ζπδεηεζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ παξαίηεζε ηνπ Γήκνπ απφ έλδηθα κέζα ζχκθσλα κε ηελ
απφθαζε 3/2014 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θάιεζε ην Γήκαξρν θ. Βαιαζφπνπιν λα ην
εηζεγεζεί.
Ο Γήκαξρνο θ. Βαιαζφπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο έζεζε ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 3/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, ε
νπνία έρεη σο εμήο:
«ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 3/2014 ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε γλσκνδφηεζε λνκηθήο ππεξεζίαο πεξί παξαίηεζεο ηνπ Γήκνπ
απφ έλδηθα κέζα .
(ζην ζεκείν απηφ πξνζήιζαλ ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο θ. Παληαδφπνπινο θαη ην ηαθηηθφ κέινο θ.
Αλαγλψζηνπ)
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Υαηδεδάθεο, θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
αλάγθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε γλσκνδφηεζε λνκηθήο ππεξεζίαο
πεξί παξαίηεζεο ηνπ Γήκνπ απφ έλδηθα κέζα , εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Ο δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ θ. Καξαβέινο, πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο ηελ ππ’ αξηζκ. 268/2014 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ , ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο :
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 266/12-12-2013 έγγξαθφ ζαο καο ππνβάιαηε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα :
1. Αλ ν Γήκνο δηθαηνχηαη λφκηκα λα απαζρνιεί ηνπο πην θάησ αλαθεξνκέλνπο νλνκαζηηθά
εξγαδνκέλνπο δπλάκεη ησλ φζσλ έρνπλ γίλεη δεθηά κε βάζε ηηο κέρξη ηνχδε εθδνζεηζψλ δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ.
2. Αλ ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί λφκηκα ζηελ έληαμε ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ ζε πξνζσπνπαγείο
ή νξγαληθέο ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.
3. Αλ ν Γήκνο δηθαηνχηαη λφκηκα λα κελ αζθήζεη έλδηθα κέζα ή λα παξαηηεζεί γηα φζα έρνπλ
αζθεζεί.
4. Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ Γήκν κηαο ηέηνηαο ιχζεο πέξαλ ηεο
θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ησλ απαζρνινχκελσλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ.
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ
Με ηηο ππ’ αξηζκ. 2094/2013, 2090/2013, 2092/2013 θαη 2093/2013 νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θξίζεθε φηη νη εξγαδφκελνη ηπιηαλφο Μσξατηφπνπινο, Ησάλλεο
Μαθξήο, Ησάλλεο Γηαζάθνο θαη Αηθαηεξίλε Βιαράθε αληηζηνίρσο, ζπλδένληαη κε ηνλ Γήκν Ζιηνχπνιεο κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην δηαηαθηηθφ ησλ απνθάζεσλ
απηψλ ππνρξέσζε ην Γήκν, λα επαλαπξνζιάβεη ηνπο ελάγνληεο, λα απνδέρεηαη ηηο πξνζεθφλησο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα ηνπο απαζρνιεί ζηε ζέζε, ηελ εηδηθφηεηα θαη κε ηηο απνδνρέο πνπ
αληηζηνηρνχλ εθ ηνπ λφκνπ κε απηή ηελ ππεξεζηαθή έληαμε θαη εμέιημε ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
ινηπψλ ηππηθψλ ηνπ πξνζφλησλ.
Σν αλσηέξσ Γηθαζηήξην θήξπμε ηηο σο άλσ απνθάζεηο ηνπ πξνζσξηλά εθηειεζηέο σο πξνο ηελ
πξναλαθεξζείζα θαηαςεθηζηηθή δηάηαμε, ηελ ππνρξέσζε δειαδή ηνπ Γήκνπ λα επαλαπξνζιάβεη ηνπο
εξγαδνκέλνπο απηνχο θαη λα απνδέρεηαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα ηνπο απαζρνιεί ζηε ζέζε,
ηελ εηδηθφηεηα θαη κε ηηο απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ εθ ηνπ λφκνπ.
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Καηά ηωλ απνθάζεωλ απηώλ αζθήζεθαλ νη από 19-11-2013 Αξηζκ. Καηάζεζεο : 6722/2013, 1911-2013 Αξηζκ. Καηάζεζεο : 6724/2013, 19-11-2013 Αξηζκ. Καηάζεζεο : 6721/2013, 19-11-2013 Αξηζκ.
Καηάζεζεο : 6719/2013

εθέζεηο αληίζηνηρα.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Α. χκθσλα κε ην άξζξν 907 ΚΠνιΓ, ηελ πξνζσξηλή εθηέιεζε νξηζηηθήο απφθαζεο δηαηάζζεη ην
Γηθαζηήξην, αλ ηελ δεηήζεη ν δηάδηθνο πνπ λίθεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 908 θαη επφκ.
Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη αλ ην Γηθαζηήξην θεξχμεη ηελ απφθαζή ηνπ πξνζσξηλά εθηειεζηή ε απφθαζή ηνπ
απηή είλαη άκεζα εθηειεζηή θαη εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο.
χκθσλα κε ην άξζξν 912 ΚΠνιΓ είλαη δπλαηή ε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο κφλνλ εθφζνλ αζθεζεί
εκπξφζεζκα αλαθνπή ή έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο πνπ θεξχρζεθε πξνζσξηλά εθηειεζηή θαη ζχκθσλα κε
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.
Β. Καηά ην αρθρ. 518 ΚΠνιΓ, «Αλ ν εθθαιψλ δηακέλεη ζηελ Διιάδα, ε πξνζεζκία ηεο έθεζεο
είλαη ηξηάληα εκέξεο…, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πεξαηψλεη ηε δίθε».
Γ. χκθσλα κε ηνλ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», (ΦΔΚ Α'/87/7-6-2010), αξζ. 72 (Οηθνλνκηθή επηηξνπή Αξκνδηφηεηεο), παξ. 1, ζηνηρείν ηγ', ε νηθνλνκηθή επηηξνπή «απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ».
ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη: Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηβ, ηγ θαη ηδ «… ε απφθαζε
(ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη έλδηθσλ κέζσλ) ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα
κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο θάζε κνξθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδνκάησλ, δελ είλαη δπλαηή ε
παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, ν δηθαζηηθφο ή εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο θαη ε θαηάξγεζε ηεο
δίθεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηθφ δήηεκα έρεη θξηζεί κε απφθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ».
ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ
Ωο πξνο ην πξώην εξώηεκα : Ζ απάληεζε είλαη φηη ν Γήκνο δηθαηνχηαη θαη ππνρξενχηαη λα
απαζρνιεί ηνπο αλσηέξσ εξγαδνκέλνπο ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ησλ αλσηέξσ πξνζσξηλψο εθηειεζηψλ
απνθάζεσλ.
Ωο πξνο ην δεύηεξν εξώηεκα : Ζ απάληεζε είλαη φηη δηθαηνχηαη θαη ππνρξενχηαη λα εληάμεη ηνπο
αλσηέξσ εξγαδνκέλνπο ζηηο ζέζεηο απηέο, θαζψο ην Γηθαζηήξην κε πξνζσξηλψο εθηειεζηή απφθαζε
αλαγλψξηζε φηη ζπλδένληαη κε ηνλ Γήκν κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
εκείωζε : ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, θαηά ηελ άπνςή καο, φηη ην Γηθαζηήξην
δελ κεηέηξεςε ηηο ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ ζε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, γεγνλφο πνπ ζα πξνζέθξνπε ζην άξζξν 103 ηνπ πληάγκαηνο αιιά αλαγλψξηζε,
φπσο είρε δηθαίσκα αζθψληαο ηελ δηθαηνδνηηθή ηνπ εμνπζία, φηη νη ζπκβάζεηο απηέο εμ αξρήο ήηαλ
ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο πνπ
θαηαξηίζηεθε, θαζψο ην Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη νη εξγαδφκελνη απηνί θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
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Ωο πξνο ην ηξίην εξώηεκα : Ο Γήκνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη ήδε αζθήζεη εθέζεηο θαηά ησλ
αλσηέξσ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Όκσο κφλε ε άζθεζε έθεζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ πξνζσξηλή
εθηειεζηφηεηα ησλ απνθάζεσλ απηψλ, θαζψο απαηηείηαη θαη ε άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο,
φπσο πξνείπακε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 912 ΚΠνιΓ. εκεηψλεηαη φηη ζην δηαηαθηηθφ ησλ αλσηέξσ
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πξνβιέπεηαη ε απαγγειία ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ ρξεκαηηθήο πνηλήο 100,00 επξψ γηα
θάζε κέξα άξλεζεο απνδνρήο ησλ ππεξεζηψλ εθάζηνπ ελάγνληνο θαη θαηαβνιήο ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ
ηνπ, δειαδή γηα κε ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ ζηηο αλσηέξσ απνθάζεηο.
Δπνκέλσο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) δελ είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε ηνπ
Γήκνπ απφ ηηο αζθεζείζεο εθέζεηο αθνχ ππάξρεη πηζαλφηεηα νη αλσηέξσ εξγαδφκελνη λα αμηψζνπλ ηελ
θαηαβνιή ηεο αλσηέξσ απεηινχκελεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ησλ 100,00 επξψ. Καη ηνχην δηφηη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο απηέο δελ είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, ν εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο
θαη ε θαηάξγεζε ηεο δίθεο φηαλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο θάζε
κνξθήο ή γηα επηδφκαηα ή γηα απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Καηά ζπλέπεηα γηα λα είλαη δπλαηή ε
παξαίηεζε από ηα αζθεζέληα έλδηθα κέζα ζα πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα παξαηηεζνύλ ξεηά ηπρόλ
αμηώζεώλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, επεηδή ν λ. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) θαηά ηελ αιεζή ηνπ έλλνηα,
αλαθέξεηαη ζε ηπρφλ αμηψζεηο ήδε γεγελεκέλεο θαη φρη κειινληηθέο, ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη
πξνεγνπκέλσο λα παξαηηεζνχλ ξεηά απφ ηηο αμηψζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα παξαηηεζεί απφ ηα
αζθεζέληα αλσηέξσ έλδηθα κέζα.
Ωο πξνο ην ηέηαξην εξώηεκα : Ζ απάληεζε είλαη φηη εθφζνλ νη εξγαδφκελνη απηνί παξαηηεζνχλ
ξεηά θαη εγγξάθσο ησλ νηθνλνκηθψλ αμηψζεψλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εξγάζηεθαλ
ζηνλ Γήκν κέρξη ζήκεξα, ε παξαίηεζε ηνπ Γήκνπ απφ ηα έλδηθα κέζα ζα έρεη σο ζπλέπεηα κφλν ηελ
θαηαβνιή πξνο απηνχο ηνπ κηζζνχ θαη ησλ επηδνκάησλ πνπ δηθαηνχληαη απφ εδψ θαη πέξα. Δπηζεκαίλεηαη
φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη απηνί ζα απνθάζηδαλ λα επαλαθέξνπλ ηηο
αμηψζεηο ηνπο γηα ην παξειζφλ παξά ην γεγνλφο ηεο παξαηηήζεψο ηνπο, νη αμηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα
απνθξνπζηνχλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θαηαρξήζεσο δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ
Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, πξνζεγγίδνληαο γεληθφηεξα ην δήηεκα, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα :
Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο)
απαγνξεχνπλ ηελ παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα, ηνλ δηθαζηηθφ ή ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο δίθεο πξνθεηκέλνπ γηα κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο θάζε κνξθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ επηδνκάησλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηθφ δήηεκα έρεη ιπζεί κε απφθαζε αλσηάηνπ
δηθαζηεξίνπ. Δπνκέλσο ε απαγφξεπζε αλαθέξεηαη κφλν ζε αμηψζεηο γηα κηζζνχο ή επηδφκαηα θ.ιπ. πνπ
έρνπλ ήδε γελλεζεί θαη δελ αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θύζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
Σνχην πξνθχπηεη απφ ηελ δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο. Γηφηη, αλ ν λφκνο ήζειε λα επηβάιιεη ηελ απαγφξεπζε
ζε θάζε κνξθήο εξγαζηαθή δηαθνξά, ζα ην δηαηχπσλε ξεηά θαη θαζαξά. Δλ πξνθεηκέλσ απαγνξεχεη ηελ
παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα ή ηνλ ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηεο δίθεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο
γεγελεκέλσλ κηζζνινγηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ δηαθνξψλ.
Καηά ζπλέπεηα, εάλ ζηηο αγσγέο ησλ εξγαδνκέλσλ (φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) δελ
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ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέηνηεο απαηηήζεηο, είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ ή ν ζπκβηβαζκφο,
κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εξγαδφκελνη ζα παξαηηεζνχλ πξνεγνπκέλσο ηπρφλ ππαξρνπζψλ αμηψζεψλ
ηνπο ξεηψο θαη εγγξάθσο.
Δλλνείηαη βέβαηα φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ήδε αζθήζεη αγσγέο ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη κηζζνινγηθέο ή άιιεο ζπλαθείο απαηηήζεηο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα ή γηα ηε κε άζθεζή ηνπο είλαη ε απφ κέξνπο απηψλ παξαίηεζή ηνπο απφ ην
δηθφγξαθν θαη απφ ην δηθαίσκα ησλ αμηψζεσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 294, 296 θαη 297 ΚΠνιΓ.
ΣΕΛΙΚΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ αλσηέξσ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα παξαηηεζεί απφ
ηα αζθεζέληα σο άλσ έλδηθα κέζα, θαηά ησλ σο άλσ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα δψζεη ηελ εληνιή
πξνο ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ λα πξνβνχλ ζηελ λνκφηππε παξαίηεζε, αθνχ
πξνεγνπκέλσο νη εξγαδφκελνη παξαηηεζνχλ απφ ηελ απεηινχκελε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 100,000 γηα θάζε
κέξα ζπκκφξθσζεο θαη απφ ηηο ηπρφλ πθηζηακέλεο αμηψζεηο ηνπο γηα κηζζνχο, επηδφκαηα θ.ιπ. θαηά ηξφπν
ξεηφ, θαηεγνξεκαηηθφ.
Αθνινχζσο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο ηελ ππ’ αξηζκ. 269/2014 γλσκνδφηεζε ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ , ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 267/12-12-2013 έγγξαθφ ζαο καο ππνβάιαηε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα :
1. Αλ ν Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. δηθαηνχηαη λφκηκα λα απαζρνιεί ηνπο πην θάησ αλαθεξνκέλνπο νλνκαζηηθά
εξγαδνκέλνπο δπλάκεη ησλ φζσλ έρνπλ γίλεη δεθηά κε βάζε ηηο κέρξη ηνχδε εθδνζεηζψλ δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ.
2. Αλ ν Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. δηθαηνχηαη λα πξνβεί λφκηκα ζηελ έληαμε ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ ζε
πξνζσπνπαγείο ή νξγαληθέο ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.
3. Αλ ν Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. δηθαηνχηαη λφκηκα λα κελ αζθήζεη έλδηθα κέζα ή λα παξαηηεζεί γηα φζα έρνπλ
αζθεζεί.
4. Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. κηαο ηέηνηαο ιχζεο πέξαλ ηεο
θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ησλ απαζρνινχκελσλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ.
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ
Α. Με ηηο αληίζηνηρεο γηα ηνλ θαζέλα ππ’ αξηζκ. 2095/2013, 2091/2013 θαη 2089/2013 νξηζηηθέο
απνθάζεηο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θξίζεθε φηη νη εξγαδφκελνη Μαξία Καιπαθίδνπ,
Δπαγγειία Μπνπζνχλε θαη Παξαζθεπή Κνληαξά αληηζηνίρσο, ζπλδένληαη κε ηνλ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην δηαηαθηηθφ ησλ απνθάζεσλ απηψλ
ππνρξέσζε ηνλ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ., λα επαλαπξνζιάβεη ηνπο ελάγνληεο, λα απνδέρεηαη ηηο πξνζεθφλησο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα ηνπο απαζρνιεί ζηε ζέζε, ηελ εηδηθφηεηα θαη κε ηηο απνδνρέο πνπ
αληηζηνηρνχλ εθ ηνπ λφκνπ κε απηή ηελ ππεξεζηαθή έληαμε θαη εμέιημε ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
ινηπψλ ηππηθψλ ηνπ πξνζφλησλ.
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Σν αλσηέξσ Γηθαζηήξην θήξπμε ηηο σο άλσ απνθάζεηο ηνπ πξνζσξηλά εθηειεζηέο σο πξνο ηελ
πξναλαθεξζείζα θαηαςεθηζηηθή δηάηαμε, ηελ ππνρξέσζε δειαδή ηνπ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. λα επαλαπξνζιάβεη
ηνπο εξγαδνκέλνπο απηνχο θαη λα απνδέρεηαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα ηνπο απαζρνιεί ζηε
ζέζε, ηελ εηδηθφηεηα θαη κε ηηο απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ εθ ηνπ λφκνπ.
Β. Ωο πξνο ηνλ Παλαγηψηε Πνληίδα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1150/2010 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (Γηαδηθαζίαο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ) αλαγλσξίζηεθε φηη απηφο
ζπλδέεηαη κε ηνλ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία πξφζιεςεο 31-05-2004, κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ππνρξεψζεθε ν Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. λα απνδέρεηαη
ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ. Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε αλαγλσξίζηεθε φηη ν Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. νθείιεη ζηνλ
ελάγνληα Παλαγηψηε Πνληίδα ην πνζφ ησλ 19.662,50 επξψ λνκηκνηφθσο απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη
ηνλ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ εξγαδφκελν ην πνζφ ησλ 4.875 επξψ. Δπηπιένλ απήγγεηιε ζε βάξνο ηνπ
Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. ρξεκαηηθή πνηλή 100,00 επξψ γηα θάζε κέξα πνπ δελ απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ελάγνληνο.
Καη ηέινο επέβαιιε ζε βάξνο ηνπ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. γηα δηθαζηηθή δαπάλε ην πνζφ ησλ 900,00 επξψ. Αθφκα δε
θήξπμε ηελ απφθαζε πξνζσξηλά εθηειεζηή σο πξνο ηηο θαηαςεθηζηηθέο ηεο δηαηάμεηο, δειαδή ηελ
ππνρξέσζε απνδνρήο ηεο παξνρήο εξγαζίαο ηνπ, ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ 4.875 επξψ θαη ηελ
δηθαζηηθή δαπάλε ησλ 900,00 επξψ.
Καηά ηωλ απνθάζεωλ απηώλ αζθήζεθαλ γηα ηηο ηξεηο πξώηεο νη από 19-11-2013 Αξηζκ.
Καηάζεζεο : 6726/2013, 19-11-2013 Αξηζκ. Καηάζεζεο : 6720/2013, 19-11-2013 Αξηζκ. Καηάζεζεο :
6725/2013 εθέζεηο αληίζηνηρα. Γηα δε ηνλ Παλαγηώηε Πνληίδα 10-02-2011 Αξηζκ. Καηάζεζεο :
921/2011.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Α. χκθσλα κε ην άξζξν 907 ΚΠνιΓ, ηελ πξνζσξηλή εθηέιεζε νξηζηηθήο απφθαζεο δηαηάζζεη ην
Γηθαζηήξην, αλ ηελ δεηήζεη ν δηάδηθνο πνπ λίθεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 908 θαη επφκ.
Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη αλ ην Γηθαζηήξην θεξχμεη ηελ απφθαζή ηνπ πξνζσξηλά εθηειεζηή ε απφθαζή ηνπ
απηή είλαη άκεζα εθηειεζηή θαη εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο.
χκθσλα κε ην άξζξν 912 ΚΠνιΓ είλαη δπλαηή ε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο κφλνλ εθφζνλ αζθεζεί
εκπξφζεζκα αλαθνπή ή έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο πνπ θεξχρζεθε πξνζσξηλά εθηειεζηή θαη ζχκθσλα κε
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.
Β. Καηά ην αρθρ. 518 ΚΠνιΓ, «Αλ ν εθθαιψλ δηακέλεη ζηελ Διιάδα, ε πξνζεζκία ηεο έθεζεο
είλαη ηξηάληα εκέξεο…, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πεξαηψλεη ηε δίθε».
Γ. χκθσλα κε ηνλ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», (ΦΔΚ Α'/87/7-6-2010), αξζ. 72 (Οηθνλνκηθή επηηξνπή Αξκνδηφηεηεο), παξ. 1, ζηνηρείν ηγ', ε νηθνλνκηθή επηηξνπή «απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ».
ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη: Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηβ, ηγ θαη ηδ «… ε απφθαζε
(ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη έλδηθσλ κέζσλ) ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα
κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο θάζε κνξθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδνκάησλ, δελ είλαη δπλαηή ε
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παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, ν δηθαζηηθφο ή εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο θαη ε θαηάξγεζε ηεο
δίθεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηθφ δήηεκα έρεη θξηζεί κε απφθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ».
ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ
Ωο πξνο ην πξώην εξώηεκα : Ζ απάληεζε είλαη φηη ν Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. δηθαηνχηαη θαη ππνρξενχηαη
λα απαζρνιεί ηνπο αλσηέξσ εξγαδνκέλνπο ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ησλ αλσηέξσ πξνζσξηλψο
εθηειεζηψλ απνθάζεσλ.
Ωο πξνο ην δεύηεξν εξώηεκα : Ζ απάληεζε είλαη φηη δηθαηνχηαη θαη ππνρξενχηαη λα εληάμεη ηνπο
αλσηέξσ εξγαδνκέλνπο ζηηο ζέζεηο απηέο, θαζψο ην Γηθαζηήξην κε πξνζσξηλψο εθηειεζηή απφθαζε
αλαγλψξηζε φηη ζπλδένληαη κε ηνλ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
εκείωζε : ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, θαηά ηελ άπνςή καο, φηη ην Γηθαζηήξην
δελ κεηέηξεςε ηηο ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ ζε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, γεγνλφο πνπ ζα πξνζέθξνπε ζην άξζξν 103 ηνπ πληάγκαηνο αιιά αλαγλψξηζε,
φπσο είρε δηθαίσκα αζθψληαο ηελ δηθαηνδνηηθή ηνπ εμνπζία, φηη νη ζπκβάζεηο απηέο εμ αξρήο ήηαλ
ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο πνπ
θαηαξηίζηεθε, θαζψο ην Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη νη εξγαδφκελνη απηνί θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Ωο πξνο ην ηξίην εξώηεκα : Ο Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ., φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη ήδε αζθήζεη εθέζεηο
θαηά ησλ αλσηέξσ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Όκσο κφλε ε άζθεζε έθεζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ πξνζσξηλή
εθηειεζηφηεηα ησλ απνθάζεσλ απηψλ, θαζψο απαηηείηαη θαη ε άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο,
φπσο πξνείπακε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 912 ΚΠνιΓ. εκεηψλεηαη φηη ζην δηαηαθηηθφ ησλ αλσηέξσ
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πξνβιέπεηαη ε απαγγειία ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ ρξεκαηηθήο πνηλήο 100,00 επξψ γηα
θάζε κέξα άξλεζεο απνδνρήο ησλ ππεξεζηψλ εθάζηνπ ελάγνληνο θαη θαηαβνιήο ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ
ηνπ, δειαδή γηα κε ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ ζηηο αλσηέξσ απνθάζεηο.
Δπνκέλσο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) δελ είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε ηνπ
Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. απφ ηηο αζθεζείζεο εθέζεηο αθνχ ππάξρεη πηζαλφηεηα νη αλσηέξσ εξγαδφκελνη λα αμηψζνπλ
ηελ θαηαβνιή ηεο αλσηέξσ απεηινχκελεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ησλ 100,00 επξψ. Καη ηνχην δηφηη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, ν εμψδηθνο
ζπκβηβαζκφο θαη ε θαηάξγεζε ηεο δίθεο φηαλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα κηζζνινγηθέο
απαηηήζεηο θάζε κνξθήο ή γηα επηδφκαηα ή γηα απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Καηά ζπλέπεηα γηα
λα είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε από ηα αζθεζέληα έλδηθα κέζα ζα πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα
παξαηηεζνύλ ηπρόλ αμηώζεωλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, επεηδή ν λ. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) θαηά ηελ αιεζή
ηνπ έλλνηα, αλαθέξεηαη ζε ηπρφλ αμηψζεηο ήδε γεγελεκέλεο θαη φρη κειινληηθέο, ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη
πξνεγνπκέλσο λα παξαηηεζνχλ ξεηά απφ ηηο αμηψζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα παξαηηεζεί απφ ηα
αζθεζέληα αλσηέξσ έλδηθα κέζα.
Δηδηθψο γηα ηνλ Παλαγηψηε Πνληίδα, πξνθεηκέλνπ ν Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. λα παξαηηεζεί απφ ηελ
αζθεζείζα έθεζή ηνπ, νθείιεη απηφο (Π. Πνληίδαο) λα παξαηηεζεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ην
δηθφγξαθν θαη απφ ην δηθαίσκα ηεο αγσγήο ηνπ σο πξνο ηα θνλδχιηα πνπ ηνπ επηδηθάζηεθαλ θαη δε : απφ
ην πνζφ ησλ 19.662,50 επξψ πνπ ηνπ αλαγλσξίζηεθε, απφ ην πνζφ ησλ 4.875 επξψ πνπ ηνπ επηδηθάζηεθε
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θαηαςεθηζηηθά, απφ ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ησλ 900,00 επξψ θαη απφ ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 100,00 επξψ
πνπ απαγγέιζεθε ζε βάξνο ηνπ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. κε ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο. Ζ παξαίηεζε απηή ζα πξέπεη
λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 294 θαη επφκελα ΚΠνιΓ.
Ωο πξνο ην ηέηαξην εξώηεκα : Ζ απάληεζε είλαη φηη εθφζνλ νη εξγαδφκελνη απηνί παξαηηεζνχλ
ξεηά θαη εγγξάθσο ησλ νηθνλνκηθψλ αμηψζεψλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εξγάζηεθαλ
ζηνλ Γήκν κέρξη ζήκεξα, ε παξαίηεζε ηνπ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. απφ ηα έλδηθα κέζα ζα έρεη σο ζπλέπεηα κφλν ηελ
θαηαβνιή πξνο απηνχο ηνπ κηζζνχ θαη ησλ επηδνκάησλ πνπ δηθαηνχληαη απφ εδψ θαη πέξα. Δπηζεκαίλεηαη
φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη απηνί ζα απνθάζηδαλ λα επαλαθέξνπλ ηηο
αμηψζεηο ηνπο γηα ην παξειζφλ παξά ην γεγνλφο ηεο παξαηηήζεψο ηνπο, νη αμηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα
απνθξνπζηνχλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θαηαρξήζεσο δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ
Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, πξνζεγγίδνληαο γεληθφηεξα ην δήηεκα, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα :
Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο)
απαγνξεχνπλ ηελ παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα, ηνλ δηθαζηηθφ ή ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο δίθεο πξνθεηκέλνπ γηα κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο θάζε κνξθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ επηδνκάησλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηθφ δήηεκα έρεη ιπζεί κε απφθαζε αλσηάηνπ
δηθαζηεξίνπ. Δπνκέλσο ε απαγφξεπζε αλαθέξεηαη κφλν ζε αμηψζεηο γηα κηζζνχο ή επηδφκαηα θ.ιπ. πνπ
έρνπλ ήδε γελλεζεί θαη δελ αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θύζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
Σνχην πξνθχπηεη απφ ηελ δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο. Γηφηη, αλ ν λφκνο ήζειε λα επηβάιιεη ηελ απαγφξεπζε
ζε θάζε κνξθήο εξγαζηαθή δηαθνξά, ζα ην δηαηχπσλε ξεηά θαη θαζαξά. Δλ πξνθεηκέλσ απαγνξεχεη ηελ
παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα ή ηνλ ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηεο δίθεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο
γεγελεκέλσλ κηζζνινγηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ δηαθνξψλ.
Καηά ζπλέπεηα, εάλ ζηηο αγσγέο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέηνηεο απαηηήζεηο,
είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ ή ν ζπκβηβαζκφο, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
εξγαδφκελνη ζα παξαηηεζνχλ πξνεγνπκέλσο ηπρφλ ππαξρνπζψλ αμηψζεψλ ηνπο ξεηψο θαη εγγξάθσο.
Δλλνείηαη βέβαηα φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ήδε αζθήζεη αγσγέο ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη κηζζνινγηθέο ή άιιεο ζπλαθείο απαηηήζεηο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παλαγηψηε
Πνληίδα), απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα ή γηα ηε κε άζθεζή ηνπο είλαη ε
απφ κέξνπο απηψλ παξαίηεζή ηνπο απφ ην δηθφγξαθν θαη απφ ην δηθαίσκα ησλ αμηψζεσλ απηψλ ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 294, 296 θαη 297 ΚΠνιΓ.
ΣΕΛΙΚΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε ηωλ αλωηέξω εξγαδνκέλωλ, πξνθεηκέλνπ ν Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. λα
παξαηηεζεί από ηα αζθεζέληα ωο άλω έλδηθα κέζα, θαηά ηωλ ωο άλω νξηζηηθώλ απνθάζεωλ, ζα
πξέπεη λα δώζεη ηελ εληνιή πξνο ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηνπ Δήκνπ λα πξνβνύλ ζηελ
λνκόηππε παξαίηεζε, αθνύ πξνεγνπκέλωο νη εξγαδόκελνη παξαηηεζνύλ από ηελ απεηινύκελε
ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ 100,000 γηα θάζε κέξα ζπκκόξθωζεο θαη από ηηο ηπρόλ πθηζηακέλεο αμηώζεηο
ηνπο γηα κηζζνύο, επηδόκαηα θ.ιπ. θαηά ηξόπν ξεηό, θαηεγνξεκαηηθό θαη έγγξαθν.
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.)
Οκφθσλα απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.
2. Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. 268/2014 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε
ηελ παξαίηεζε ηνπ Γήκνπ απφ ηα αζθεζέληα έλδηθα κέζα , θαηά ησλ ππ’ αξηζκ. 2094/2013,
2090/2013, 2092/2013 θαη 2093/2013 νξηζηηθψλ

απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ

Αζελψλ κε ηηο νπνίεο θξίζεθε φηη νη εξγαδφκελνη ηπιηαλφο Μσξατηφπνπινο, Ησάλλεο Μαθξήο,
Ησάλλεο Γηαζάθνο θαη Αηθαηεξίλε Βιαράθε αληηζηνίρσο, ζπλδένληαη κε ηνλ Γήκν Ζιηνχπνιεο κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην δηαηαθηηθφ ησλ
απνθάζεσλ απηψλ ππνρξέσζε ην Γήκν, λα επαλαπξνζιάβεη ηνπο ελάγνληεο, λα απνδέρεηαη ηηο
πξνζεθφλησο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα ηνπο απαζρνιεί ζηε ζέζε, ηελ εηδηθφηεηα θαη
κε ηηο απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ εθ ηνπ λφκνπ κε απηή ηελ ππεξεζηαθή έληαμε θαη εμέιημε
ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ινηπψλ ηππηθψλ ηνπ πξνζφλησλ.
3. Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. 269/2014 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε
ηελ παξαίηεζε ηνπ Γήκνπ απφ ηα αζθεζέληα έλδηθα κέζα, θαηά ησλ ππ’ αξηζκ. 2095/2013,
2091/2013 θαη 2089/2013 νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηηο
νπνίεο θξίζεθε φηη νη εξγαδφκελνη Μαξία Καιπαθίδνπ, Δπαγγειία Μπνπζνχλε θαη Παξαζθεπή
Κνληαξά αληηζηνίρσο, ζπλδένληαη κε ηνλ Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ. κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην δηαηαθηηθφ ησλ απνθάζεσλ απηψλ ππνρξέσζε ηνλ
Π.Α.Ο.Γ.ΖΛ., λα επαλαπξνζιάβεη ηνπο ελάγνληεο, λα απνδέρεηαη ηηο πξνζεθφλησο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο ηνπ θαη λα ηνπο απαζρνιεί ζηε ζέζε, ηελ εηδηθφηεηα θαη κε ηηο απνδνρέο πνπ
αληηζηνηρνχλ εθ ηνπ λφκνπ κε απηή ηελ ππεξεζηαθή έληαμε θαη εμέιημε ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη
ησλ ινηπψλ ηππηθψλ ηνπ πξνζφλησλ.
4. Γίλεη εληνιή πξνο ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ λα πξνβνχλ ζηελ λνκφηππε
παξαίηεζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο νη εξγαδφκελνη παξαηηεζνχλ απφ ηελ απεηινχκελε ρξεκαηηθή πνηλή
ησλ 100,000 γηα θάζε κέξα ζπκκφξθσζεο θαη απφ ηηο ηπρφλ πθηζηακέλεο αμηψζεηο ηνπο γηα κηζζνχο,
επηδφκαηα θ.ιπ. θαηά ηξφπν ξεηφ, θαηεγνξεκαηηθφ θαη έγγξαθν.
5. Παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ελεκέξσζε θαη επηβεβαίσζε ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 3 /2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.»
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ θ. Ν.
Καξαβέιν, ν νπνίνο ήηαλ παξφλ θαηά ηε ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ
επηθεθαιήο φισλ ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, νη νπνίνη ζπκθψλεζαλ φηη ε παξαίηεζεο ηνπ Γήκνπ απφ ηα
έλδηθα κέζα, ζχκθσλα θαη κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ
θαη φζα άιια ζπδεηήζεθαλ φπσο θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηα πξαθηηθά,
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Σν Δεκνηηθό πκβνύιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 69 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
- ηελ 3/2014 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο,
- ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ,
- ηηο γεγνλφο φηη νη πξσηφδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ζχκθσλα πάληα κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο, δηθαηψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ππνρξεψλνπλ ην Γήκν λα ηνπο επαλαπξνζιάβεη,
- ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ παξαίηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ απεηινχκελε
ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 100,00 επξψ γηα θάζε κέξα κε ζπκκφξθσζεο θαη απφ ηηο ηπρφλ πθηζηακέλεο αμηψζεηο
ηνπο γηα κηζζνχο, επηδφκαηα θ.ιπ. θαηά ηξόπν ξεηό, θαηεγνξεκαηηθό θαη έγγξαθν,
- ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ εξγαδφκελνη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ,
Οκφθσλα απνθαζίδεη
1.

Δγθξίλεη ηελ εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.

2.

Απνδέρεηαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη

3.

Δθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κε ηελ απφθαζε 3/2014 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 2/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνχβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδφπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 10.2.2014

Ο.Κσλζηαληηλφπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξφπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξχηεο,Γ.Γηαλλφπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθφπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινχδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλψζηνπ, Α. Δπζηαζίνπ, Υ. Κνιηνθψηεο,
Π.Γηαλλφπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο
Α.Σζαηζνχιε,Π.Μαξγαξψλεο,Θ.Λαγθαδηλφο, Γ.Παληαδφπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνχινο, Π.Παηζαβφο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ.
φθεο
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