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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 43/27-

11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (12) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε αζθεζείζαο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 1114/2019 Απόθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ επί ηεο από 05-10-2017 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 580824/2345/2017 αγσγήο ησλ Αιεμάλδξαο 

Κνπκνύηζνπ θιπ, (ζύλνιν 78) θαηά Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16647/27-11-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 15560/4-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 11258/27-8-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο 

επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο 

Παπαδνπνύινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 

(δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Πεξί έγθξηζε αζθεζείζαο έθεζεο θαηά ηεο ππ. αξ. 1114/2019  

Απόθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ επί ηεο από 05-10-2017 ππ’ 

Αξηζ.εθζ.θαηαζ.580824/2345/2017 αγσγήο ησλ Αιεμάλδξαο Κνπκνύηζνπ θιπ ζύλνιν 78 θαηά 

Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - ΣΦΔΤ.: - Η ππ. αξ. 11258/27-08-2020 Γλσκνδόηεζε Γξαθείνπ Ννκηθώλ 

Σπκβνύισλ - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε αζθεζείζαο έθεζεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαηά ηεο ππ.αξ.1114/2019 Απόθαζεο ηνπ  Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ επί ηεο από 05-10-

2017 ππ.αξηζ.εθζ.θαηαζ.580824/2345/2017 αγσγήο ησλ Αιεμάλδξαο Κνπκνύηζνπ θιπ (ζύλνιν 

78) θαηά Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ηελ ππ.αξ.11258/27-08-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ 

Ννκηθώλ Σπκβνύισλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – 

ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 1114/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ εθδνζείζαο θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία επί ηεο από 5-10-2017 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 

580824/2345/2017 αγσγήο ησλ Αιεμάλδξαο Κνπκνύηζνπ θιπ. (ζύλνιν 78 εθ ησλ νπνίσλ 43 

ζηξέθνληαλ θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ), ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γήκν Παηξέσλ ηελ 2-7-

2020, ν Γήκνο Παηξέσλ δηθαζζείο θαη’ αληηκσιία ππνρξεώζεθε λα θαηαβάιεη ζε ζαξάληα κία 

(41) εθ ησλ ελαγνπζώλ, δεδνκέλνπ όηη δύν εμ απηώλ παξαηηήζεθαλ ηνπ δηθνγξάθνπ, λνκηκνηόθσο 

από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο δηαθνξέο απνδνρώλ. Οη δηαθνξέο απηέο πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο 

όηη ζηηο ελάγνπζεο, νη νπνίεο κεηαθέξζεθαλ από 1-1-2011 ζην Γήκνπ Παηξέσλ, όπσο θαη ζηνπο 

ινηπνύο ζπλελαγνκέλνπο Γήκνπο, δελ αλαγλσξίζζεθε ε δηαλπζείζα πξνϋπεξεζία ζην Διιεληθό 

Γεκόζην, όπνπ απαζρνινύληαλ επί ζεηξά εηώλ σο θαζαξίζηξηεο ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο ραξαθηεξηζζείζεο σο ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

έξγνπ θαη κεηά ηελ 10-1-2007 θαηεηάγεζαλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 π.δ. 164/2004 εθόζνλ 

εμππεξεηνύζαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνύ δεκνζίνπ. Λόγσ ηεο θαηάηαμήο ηνπο 

ζην θαηώηαην κηζζνινγηθό θιηκάθην πξνθύπηνπλ νη αηηνύκελεο δηαθνξέο απνδνρώλ πνπ ζα 

ιάκβαλαλ αλ είρε αλαγλσξηζηεί ε σο άλσ πξνϋπεξεζία ηνπο. - Eπεηδή θαθώο θη εζθαικέλα ε σο 

άλσ απόθαζε: 1) δελ έθαλε δεθηή ηε λνκίκσο ππνβιεζείζα έλζηαζή καο πεξί δηεηνύο 

παξαγξαθήο θαη’ αξζξ. 48 παξ. 2 λ.δ.496/1974, 2) έθξηλε πσο ε αγσγή είλαη νξηζκέλε ελώ νη 

αληίδηθνη παξέζεζαλ δήζελ θαηάηαμε ζε θιηκάθηα, δήζελ νξζέο απνδνρέο θαη αηηνύκελα πνζά 

ρσξίο λα επηθαινύληαη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ή πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ λα θαζνξίδνπλ ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε ώζηε λα θαζίζηαηαη επρεξήο ν εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαζνξηζκόο ησλ 

λνκίκσλ απνδνρώλ ηνπο, 3) δελ δέρζεθε ηε λνκίκσο ππνβιεζείζα έλζηαζε θαηαρξεζηηθήο 

άζθεζεο δηθαηώκαηνο θαη’ άξζξ. 281 ΑΚ, θαζόζνλ νη αληίδηθνη άζθεζαλ κε ηελ αγσγή ηνπο ην 

δηθαίσκά ηνπο λα αμηώζνπλ ηελ θαηαβνιή ππνηηζέκελα νθεηιόκελσλ ζ’ απηέο πνζώλ ελώ πνηέ 

δελ ππήξμε ε παξακηθξή όριεζε ή δηακαξηπξία ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν έθθξαζε ζρεηηθήο 

δπζαξέζθεηαο εθ κέξνπο ηνπο πξνο ην Γήκν ή θάπνην αξκόδην θνξέα, 4) ηέινο επεηδή θαθώο θη 

εζθαικέλα ε εθθαινπκέλε δέρζεθε ηνπο ζε απηήλ αλαθεξνκέλνπο ρξόλνπο πξνϋπεξεζίαο, ηα 

κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη ηηο δηαθνξέο απνδνρώλ παξά ην γεγνλόο όηη απνδείρζεθε όηη νη 

αληίδηθνη, θαζ’ όια ηα αλσηέξσ δηαζηήκαηα θαη κέρξη ζήκεξα ακείβνληαλ νξζά θαη ζύκθσλα κε 

ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηα αληίζηνηρα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, θη ειάκβαλαλ αθελόο ηηο λόκηκεο 

κεληαίεο απνδνρέο ηνπο, αθεηέξνπ δε θη όια ηα ζρεηηθά επηδόκαηα [γάκνπ, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

αδείαο]  θη νπδέλ από ηα έλδηθα θνλδύιηα ηεο αγσγήο ηνπο  νθείιεηαη ή νηηδήπνηε άιιν, - 

παξαθαιώ λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αζθεζείζαο ππ’ αξηζ. ΓΑΚ 5304/ΔΑΚ 

4295/29-7-2020 έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ ππ’ αξηζ. 1114/2019 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ. – Η επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο, θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, ηνλ επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεώξγην Γεσξγόπνπιν θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ 

αξηζ. 11258/27-8-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ θαο 

Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο θαη Θεόδσξνο 

Ξπιηάο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 

ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε 

ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(9 ζεηηθέο ςήθνη)            

 

Δγθρίλεη ηελ αζθεζείζα έθεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 1114/2019 

Απόθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ επί ηεο από 05-10-2017 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 

580824/2345/2017 αγσγήο ησλ Αιεμάλδξαο Κνπκνύηζνπ θιπ. (ζύλνιν 78) θαηά Γήκνπ Παηξέσλ, 

ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 11258/27-8-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 1114/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ εθδνζείζαο θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία επί ηεο από 5-10-2017 ππ’ αξηζ. 

εθζ. θαηαζ. 580824/2345/2017 αγσγήο ησλ Αιεμάλδξαο Κνπκνύηζνπ θιπ. (ζύλνιν 78 εθ ησλ 

νπνίσλ 43 ζηξέθνληαλ θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ), ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γήκν Παηξέσλ 

ηελ 2
α
-7-2020, ν Γήκνο Παηξέσλ δηθαζζείο θαη’ αληηκσιία ππνρξεώζεθε λα θαηαβάιεη ζε 

ζαξάληα κία (41) εθ ησλ ελαγνπζώλ, δεδνκέλνπ όηη δύν εμ απηώλ παξαηηήζεθαλ ηνπ δηθνγξάθνπ, 

λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο δηαθνξέο απνδνρώλ. Οη δηαθνξέο απηέο πξνθύπηνπλ 
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από ην γεγνλόο όηη ζηηο ελάγνπζεο, νη νπνίεο κεηαθέξζεθαλ από 1-1-2011 ζην Γήκνπ Παηξέσλ, 

όπσο θαη ζηνπο ινηπνύο ζπλελαγνκέλνπο Γήκνπο, δελ αλαγλσξίζζεθε ε δηαλπζείζα πξνϋπεξεζία 

ζην Διιεληθό Γεκόζην, όπνπ απαζρνινύληαλ επί ζεηξά εηώλ σο θαζαξίζηξηεο ζε ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο ραξαθηεξηζζείζεο σο 

ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ θαη κεηά ηελ 10-1-2007 θαηεηάγεζαλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 

π.δ. 164/2004 εθόζνλ εμππεξεηνύζαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνύ δεκνζίνπ. 

Λόγσ ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζην θαηώηαην κηζζνινγηθό θιηκάθην πξνθύπηνπλ νη αηηνύκελεο 

δηαθνξέο απνδνρώλ πνπ ζα ιάκβαλαλ αλ είρε αλαγλσξηζηεί ε σο άλσ πξνϋπεξεζία ηνπο. 

Η αλσηέξσ αζθεζείζα έθεζε εγθξίλεηαη επεηδή θαθώο θη εζθαικέλα ε σο άλσ απόθαζε: 

1) δελ έθαλε δεθηή ηε λνκίκσο ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ Γήκνπ πεξί δηεηνύο παξαγξαθήο θαη’ 

αξζξ. 48 παξ. 2 λ.δ.496/1974, 2) έθξηλε πσο ε αγσγή είλαη νξηζκέλε ελώ νη αληίδηθνη παξέζεζαλ 

δήζελ θαηάηαμε ζε θιηκάθηα, δήζελ νξζέο απνδνρέο θαη αηηνύκελα πνζά ρσξίο λα επηθαινύληαη 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ή πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ λα θαζνξίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε ώζηε 

λα θαζίζηαηαη επρεξήο ν εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαζνξηζκόο ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ ηνπο, 3) 

δελ δέρζεθε ηε λνκίκσο ππνβιεζείζα έλζηαζε θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο δηθαηώκαηνο θαη’ άξζξ. 

281 ΑΚ, θαζόζνλ νη αληίδηθνη άζθεζαλ κε ηελ αγσγή ηνπο ην δηθαίσκά ηνπο λα αμηώζνπλ ηελ 

θαηαβνιή ππνηηζέκελα νθεηιόκελσλ ζ’ απηέο πνζώλ ελώ πνηέ δελ ππήξμε ε παξακηθξή όριεζε ή 

δηακαξηπξία ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν έθθξαζε ζρεηηθήο δπζαξέζθεηαο εθ κέξνπο ηνπο πξνο 

ην Γήκν ή θάπνην αξκόδην θνξέα, 4) ηέινο επεηδή θαθώο θη εζθαικέλα ε εθθαινπκέλε δέρζεθε 

ηνπο ζε απηήλ αλαθεξνκέλνπο ρξόλνπο πξνϋπεξεζίαο, ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη ηηο δηαθνξέο 

απνδνρώλ παξά ην γεγνλόο όηη απνδείρζεθε όηη νη αληίδηθνη, θαζ’ όια ηα αλσηέξσ δηαζηήκαηα θαη 

κέρξη ζήκεξα ακείβνληαλ νξζά θαη ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηα αληίζηνηρα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα, θη ειάκβαλαλ αθελόο ηηο λόκηκεο κεληαίεο απνδνρέο ηνπο, αθεηέξνπ δε θη όια ηα 

ζρεηηθά επηδόκαηα [γάκνπ, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, αδείαο] θη νπδέλ από ηα έλδηθα θνλδύιηα ηεο 

αγσγήο ηνπο νθείιεηαη ή νηηδήπνηε άιιν. 

 

 

                Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

         

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: 9Κ1ΞΩΞΙ-6ΛΧ


		2020-12-03T14:32:54+0200
	Athens




