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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.8687/19.4.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα είκοσι τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κουρή
Μαρία, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Καπίρη Ελένη, 16. Κοκοτίνης Χρήστος, 17. Καλαντίδης Δημήτριος, 18.
Ασβεστάς Δημήτριος, 19. Αντύπας Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22.
Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αντζινάς Ιωάννης, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 2.
Ζαννιά Ευφημία, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γεωργίου Δημήτριος, 6. Αναγνώστου
Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10. Πούλος
Ιωάννης, 11. Πίκουλα Αργυρώ, 12. Σόφης Γεώργιος, 13. Σεφτελής Κων/νος, 14. Χωματά Αικατερίνη, 15.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 16. Βιδάλης Παναγιώτης, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθε αν και
προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, Μανταδάκης Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Παπαγεωργίου Κίμωνας,
Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Κοντονίκας Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ, Καραγιαννίδου
Μητροδώρα, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 180/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων σχολικών φυλάκων.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Κουρής, Αντζινάς)
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, κ. Μανταδάκης, που εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7012/2019
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, η οποία έχει ως εξής:
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3923/21-2-2019 έγγραφο, ζητήθηκε τη γνωμοδότησή μας σχετικά με την
από 27-9-2018 πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς των εργαζομένων Ηλία Αρτόπουλου και
λοιπών δεκαπέντε (15).
Η άποψή μας είναι η ακόλουθη:
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Με το άρθρο 14 του Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, και υπό
τις προϋποθέσεις της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, μπορεί να επεκτείνονται οι διάφορες ευνοϊκές
μισθολογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από ΚΥΑ και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
των ΝΠΔΔ, έστω και αν δεν συμμετείχαν στην κατάρτιση συλλογικών συμφωνιών. Σε περίπτωση δε επέκτασης
αυτών, οι Υπουργοί καθορίζουν το ύψος της πρόσθετης μισθολογικής παροχής που δεν υπερβαίνουν τα 176
Ευρώ.
Μόλις ψηφίστηκε η διάταξη αυτή, πολλές κατηγορίες εργαζομένων προσέφυγαν στα Δικαστήρια και με
βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης ζήτησαν να δοθεί το επίδομα και σε αυτούς.
Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων υπήρξαν αντιφατικές κι άλλες μεν, βασιζόμενες στην αρχή της ίσης
μεταχείρισης, απέδωσαν το επίδομα αυτό στους διεκδικούντες κι άλλες έκριναν διαφορετικά.
Οι υποθέσεις έφτασαν και στα ανώτερα και ανώτατα Δικαστήρια λόγω της υποχρέωσης, με βάση τις
διατάξεις του «Καλλικράτη», ασκήσεως όλων των ενδίκων μέσων από πλευράς των Δημοσίων και δημοτικών
φορέων.
(Βεβαίως μετά την ψήφιση του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016, απαλλάχθηκαν οι Δήμοι από την
υποχρέωση να εξαντλούν τα ένδικα μέσα σε υποθέσεις μισθολογικών διαφορών και διαφορών για επιδόματα.)
Την διχοστασία αυτή της νομολογίας έλυσε, προς το παρόν, η Ολ.ΑΠ 16/2015, η οποία έκρινε ότι η
παροχή των 176 Ευρώ δεν συνιστά γενική αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων, αλλά ειδική παροχή
εξομοιωμένη με μισθό, δεχόμενη ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να επεκτείνει την παροχή σε
υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Έκρινε δηλαδή ότι δεν θεμελιώνει υποχρέωση για τη Διοίκηση.
Ομοίως, η Ολ.ΑΠ 17/2015 η οποία κατέληξε στα αυτά σε γενικές γραμμές συμπεράσματα.
Προσφάτως, όμως, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1743/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β1 Πολιτικό
Τμήμα), σχετικά με την διεκδίκηση του επιδόματος των 176 Ευρώ. Με την απόφαση αυτή οι προσφεύγοντες
εργαζόμενοι στην υπόθεση αυτή δικαιώθηκαν, καθώς στο σκεπτικό της έγινε δεκτό ότι με βάση την αρχή της
ισότητας και της ίσης μεταχείρισης που καθιερώνει το άρθρο 4 του Συντάγματος επιβάλλεται η ίδια
αντιμετώπιση ομοίων καταστάσεων. Έκρινε δε ότι η ειδική παροχή του επιδόματος αυτού συνιστά γενική
αύξηση του μισθού όλων των υπαλλήλων που αμείβονται με το μισθολόγιο της Δημόσιας Διοίκησης. Για το
λόγο αυτό, δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη παροχή.
Συμπέρασμα
-Πράγματι, η υπ’ αριθ. 1743/2017 απόφαση φαίνεται να διαφοροποιείται από την ως άνω πάγια
νομολογία του Αρείου Πάγου.
-Προς το παρόν, όμως, δεν δύναται να θεωρηθεί πως η απόφαση αυτή από μόνη της συμβάλλει στην
αλλαγή της παγίας μέχρι σήμερα νομολογίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού με την οποία απορρίπτονται
αντίστοιχα αιτήματα των εργαζομένων.
Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Οι αιτούντες εργαζόμενοι του Δήμου Ηλιούπολης είχαν προσφύγει δικαστικά προκειμένου να
διεκδικήσουν τη χορήγηση της μηνιαίας παροχής των 176 Ευρώ για τα διαστήματα που αναγράφονται στις
αγωγές τους. Επί των αγωγών τους εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1431/2011 και 1432/2011 αποφάσεις του
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Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τις οποίες, γενομένων δεκτών των αγωγών, τους επιδικάστηκαν τα αναγραφόμενα
στο διατακτικό των αποφάσεων ποσά.
Ο Δήμος έχει ήδη ασκήσει σχετικές εφέσεις κατά των αποφάσεων αυτών, των οποίων η συζήτηση
εκκρεμεί για τις 15/1/2021.
Να σημειωθεί δε ότι ως προς μεν την υπ’ αριθ. 1431/2011 απόφαση έχει απορριφθεί η σχετική αίτηση
αναστολής εκτέλεσης, ενώ αντιθέτως με την υπ’ αριθ. 6335/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έχει
ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1432/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέχρι την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Γ. ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Υπάγοντας την επίμαχη περίπτωση στους νομικούς κανόνες που προεκτέθηκαν, η απάντηση στο
σχετικό ερώτημα που μας υποβλήθηκε είναι η ακόλουθη:
α)Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς τη δικαστική έκβαση της αντιδικίας, εάν μάλιστα εξαντληθούν όλα τα
ένδικα μέσα.
β) Με βάση την παγία νομολογία, με εξαίρεση την ανωτέρω 1743/2017 απόφαση του Β1 Πολιτικού Τμήματος
του Αρείου Πάγου δεν δικαιώνονται οι θέσεις των αιτούντων το συγκεκριμένο επίδομα.
γ) Η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που προτείνουν οι εργαζόμενοι, μετά τη θέσπιση του Ν. 4447/2016
είναι νομικώς θεμιτή, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση στους Δήμους να εξαντλούν πλέον τα ένδικα μέσα σε
υποθέσεις μισθολογικών διαφορών και διαφορών για επιδόματα.
Τούτο όμως συνιστά απόφαση εκφεύγουσα της αρμοδιότητας της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία ήδη
ανέλυσε το νομικό μέρος το οποίο την αφορά.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την αποδοχή της αίτησης των εργαζομένων περί συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς, με την καταβολή ποσού 6.776,00 € στον καθένα με εκατέρωθεν παραίτηση των μεν εργαζομένων
από το διατακτικό της 1432/11 απόφασης, του δε, Δήμου από τις ασκηθείσες εφέσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη, Ε.Ψυρρόπουλος,
Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 25.4.2019

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Καλαντίδης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,
Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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