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Αριθμός  395    

23
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Επιηροπής Δήμοσ Παηρέων 

ηης 30
ης

 Θοσνίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 30
η
 Θοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 23/26-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Ησάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 9] Θεφδσξνο Ξπιηάο 

– αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ζ θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 397/2020). 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ε 

κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 262/2020 νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ)», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 8045/26-6-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 7888/24-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη ε αξηζ. 7887/24-6-2020 

Γλσκνδφηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. 

Γεσξγίνπ Γεσξγφπνπινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απφθαζεο γηα ηελ άζθεζε ε κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 262/2020 

νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ 

δηαθνξψλ)΄΄ - Με ηελ απφ 5-11-2019 αγσγή ηεο (αξηζ. εθζ. θαη. 3142/2019) ελψπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ ζηξεθφκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε Παξαζθεπή 

θαέινπ ηνπ Νηθνιάνπ δεηνχζε λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη: - Σν πνζφλ 

ησλ 8.550,00€ πνπ αθνξά ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο Γ/λζεσο Γηνίθεζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 3-1-2018 έσο 27-12-2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 5-11-2019 κε ηνλ λφκηκν ηφθν απφ ηελ 

επίδνζε ηεο αγσγήο έσο θαη πιήξνπο εμνθιήζεσο, σο Ννκηθφο χκβνπινο - Πξντζηακέλε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ - άιισο θαη φισο επηθνπξηθψο ην πνζφ ησλ 5.510€, πνπ 

αθνξά ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο γηα ην ίδην σο άλσ 

ρξνληθφ δηάζηεκα  θαη κε ηελ ίδηα σο άλσ ηδηφηεηα, νκνίσο κε ην λφκηκν ηφθν απφ ηελ επίδνζε 

ηεο αγσγή θαη έσο πιήξνπο εμνθιήζεσο - θαζψο θαη λα αλαγλσξηζηεί φηη δηθαηνχηαη ζην εμήο λα 

ιακβάλεη σο Ννκηθφο χκβνπινο - Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαη λα ππνρξεσζεί ν ελαγφκελνο Γήκνο λα ηεο ην θαηαβάιιεη, - λα 

θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί θαη - λα θαηαδηθαζηεί ν Γήκνο ζηε 

δηθαζηηθή δαπάλε ηεο. - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εθδφζεθε ε αξηζ. 262/2020 νξηζηηθή απφθαζε 

ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ-εξγαηηθέο 

δηαθνξέο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: - «ΓΔΥΔΣΑΗ ηελ αγσγή. ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΔΗ φηη ε ελάγνπζα 

δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη σο Ννκηθή χκβνπινο – Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

ελαγφκελνπ Γήκνπ επίδνκα ζέζεο επζχλεο Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο. 

ΤΠΟΥΡΔΧΝΔΗ ην ελαγφκελν ΝΠΓΓ λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ νθηψ 
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ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα (8.550) επξψ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3-1-2018 έσο 27-12-

2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 13-11-2019, κε ην λφκηκν ηφθν απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο 

αγσγήο. Καηαδηθάδεη ην ελαγφκελν λνκηθφ πξφζσπν ζηελ πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο 

ελάγνπζαο, ην πνζφ ησλ νπνίσλ νξίδεη ζε δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ.» - Παξαθαιψ γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 262/2020 νξηζηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ). - 

Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζεο Πιέζζαο».- ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ: -      

Με ηελ απφ 5-11-2019 αγσγή ηεο (αξηζ. εθζ. θαη. 3142/2019) ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ ζηξεθφκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε Παξαζθεπή θαέινπ ηνπ 

Νηθνιάνπ δεηνχζε λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη: - Σν πνζφλ ησλ 

8.550,00€ πνπ αθνξά ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο Γ/λζεσο Γηνίθεζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

3-1-2018 έσο 27-12-2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 5-11-2019 κε ηνλ λφκηκν ηφθν απφ ηελ επίδνζε 

ηεο αγσγήο έσο θαη πιήξνπο εμνθιήζεσο, σο Ννκηθφο χκβνπινο - Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ - άιισο θαη φισο επηθνπξηθψο ην πνζφ ησλ 5.510€, πνπ αθνξά ην 

επίδνκα ζέζεο επζχλεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο γηα ην ίδην σο άλσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα  θαη κε ηελ ίδηα σο άλσ ηδηφηεηα, νκνίσο κε ην λφκηκν ηφθν απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγή 

θαη έσο πιήξνπο εμνθιήζεσο - θαζψο θαη λα αλαγλσξηζηεί φηη δηθαηνχηαη ζην εμήο λα ιακβάλεη 

σο Ννκηθφο χκβνπινο - Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ επίδνκα 

ζέζεο επζχλεο θαη λα ππνρξεσζεί ν ελαγφκελνο Γήκνο λα ηεο ην θαηαβάιιεη, - λα θεξπρζεί 

πξνζσξηλά εθηειεζηή ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί θαη - λα θαηαδηθαζηεί ν Γήκνο ζηε δηθαζηηθή 

δαπάλε ηεο. - Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ππ' αξηζ. πξση. 1524/5-2-2020 έγγξαθν ηεο αξκφδηαο 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνπ αθνξά ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο επί 

ηεο αλσηέξσ αγσγήο: - "Ο Γήκνο Παηξέσλ απαζρνιεί ηξεηο (3) δηθεγφξνπο κε ζρέζε έκκηζζεο 

εληνιήο θαη παγία αληηκηζζία, νη νπνίνη ζηειερψλνπλ ην απηνηειέο γξαθείν λνκηθψλ ζπκβνχισλ 

ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζην θν Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα νξγαληζκφ εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο (ΦΔΚ 3492/Β΄/2012). - Με ηελ αξηζ. 6/3-1-018 απφθαζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ 

αλαηέζεθαλ ζηελ ελάγνπζα θαζήθνληα αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3/1/2018 – 27/12/2018 ιφγσ απνπζίαο ηνπ πξντζηακέλνπ Φαίδσλα 

Κνπινχξε. - Με ηελ αξηζ. 1206/20682/1-4-2019 απφθαζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ ηεο αλαηέζεθαλ 

θαζήθνληα πξντζηακέλεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ πκβνχισλ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ ΟΔΤ. - Οη απνδνρέο ησλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ησλ ΟΣΑ απφ 

1/1/2016 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/2015 πεξί «Γηαρείξηζεο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο 

ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» (ΦΔΚ 176 Α΄). - Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 10 ηνπ λ.4354/2015 «Οη δηθεγφξνη πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, θαηαηάζζνληαη σο εμήο: α. Οη δηθεγφξνη ζην Πξσηνδηθείν ζην Μ.Κ. 3 ηεο 

Π.Δ. θαηεγνξίαο, β. νη δηθεγφξνη ζην Δθεηείν ζην Μ.Κ. 10 ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο θαη γ. νη 

δηθεγφξνη ζηνλ `Αξεην Πάγν ζην Μ.Κ. 15 ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο. Γηα ηνπο αλσηέξσ δελ έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11». - Με ην άξζξν 34 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαηαξγήζεθε ξεηά ην 

άξζξν 18 ηνπ λ. 4024/2011 ην νπνίν ξχζκηδε ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο κέρξη 31/12/2015. - Σν 

επίδνκα ζέζεο επζχλεο ξπζκίδεηαη πιένλ ζην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4354/2015 σο εμήο: - 1. ηνπο 

πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, 

κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο νξηδφκελν, θαηά βαζκίδα ζέζεο, σο εμήο: «α) Πξντζηάκελνη 

Γηνίθεζεο: αα) Γεληθνί θαη Τπεξεζηαθνί Γξακκαηείο: ρίιηα ηεηξαθφζηα (1.400) επξψ. αβ) 

Αλαπιεξσηέο Γεληθνί Γξακκαηείο Τπνπξγείνπ θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο Τπνπξγείνπ, ρίιηα εθαηφλ 

πελήληα (1.150) επξψ. αγ) Τπάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, 

εμαθφζηα (600) θαη πεληαθφζηα πελήληα (550) επξψ αληίζηνηρα. αδ) Πξντζηάκελνη Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ θαη πληνληζηέο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ρίιηα (1.000) επξψ. αε) 

Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ θαη Πξντζηάκελνη ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ησλ κειψλ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ πθππνπξγψλ, ηεηξαθφζηα πελήληα (450) επξψ. αζη) Πξντζηάκελνη 

Τπνδηεπζχλζεσλ, ηξηαθφζηα πελήληα (350) επξψ. αδ) Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ, δηαθφζηα 

ελελήληα (290) επξψ. ……» - ηελ εθαξκνζηηθή ηνπ λφκνπ 4354/2015 εγθχθιην ππ’ αξηζ. 

2/31029/ΓΔΠ/6-5-2016 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 9 αλαθέξνληαη ηα εμήο : 
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«Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 πξνβιέπεηαη ε κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ (ε αξηζκ. 2/17132/0022/28-2-2012 θπα, ΦΔΚ 498 Β' 

θαηαξγείηαη απφ 1-1-2016). Οη σο άλσ δηθεγφξνη θαηαηάζζνληαη σο εμήο: α. νη δηθεγφξνη ζην 

Πξσηνδηθείν ζην Μ.Κ. 3 ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο (1.210 €), β. νη δηθεγφξνη ζην Δθεηείν ζην Μ.Κ. 10 

ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο (1.623 €) θαη γ. νη δηθεγφξνη ζηνλ Άξεην Πάγν ζην Μ.Κ. 15 ηεο Π.Δ. 

θαηεγνξίαο (1.918 €). Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 , δειαδή δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε. Οη σο άλσ 

δηθεγφξνη θαηαηάζζνληαη ζηα πξνβιεπφκελα θιηκάθηα θαη παξακέλνπλ ζε απηά θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο. ηνπο αλσηέξσ ρνξεγνχληαη θαη ε νηθνγελεηαθή παξνρή, ην επίδνκα 

ζέζεο επζχλεο , ην επίδνκα απνκαθξπζκέλσλ - παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηπρφλ 

πξνζσπηθή δηαθνξά, εθφζνλ ηεξνχληαη νη νξηδφκελεο απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ λφκνπ 

πξνυπνζέζεηο». - Απφ ηα αλσηέξσ δηαιακβαλφκελα ζπλάγεηαη φηη νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή 

θαη παγία αληηκηζζία δηθαηνχληαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο εθφζνλ πξνΐζηαληαη ζε νξγαληθή 

κνλάδα επηπέδνπ Γ/λζεο ή ηκήκαηνο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ. - ην 

άξζξν 7 ηνπ ΟΔΤ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη «ζην γξαθείν λνκηθψλ ζπκβνχισλ πξνΐζηαηαη 

λνκηθφο ζχκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεηνχλησλ 

Γηθεγφξσλ…» - Ζ ππεξεζία καο κε απφθαζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θν Γήκαξρν πξνέβιεςε 

ηελ ρνξήγεζε ζηνλ πξνθάηνρφ ηεο επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο επηπέδνπ πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο 

ζπλεπεία ηεο νπνίαο εθδφζεθε ην ππ’ αξηζ. 1101/2015 ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. - Σν 

ηειεπηαίν επηζηξάθεθε αζεψξεην απφ ηελ 2ε Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Δι.πλ. (Πξάμε 20/2013) 

κε ηελ αηηηνινγία φηη «ν λφκνο δελ πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο ζε 

πξντζηακέλνπο ή αλαπιεξσηέο απηψλ νξγαληθήο δηνηθεηηθήο κνλάδαο επηπέδνπ γξαθείνπ… 

Δμάιινπ νχηε απφ ηνλ ΟΔΤ πξνθχπηεη φηη έρεη ζπζηαζεί ζέζε πξντζηακέλνπ γηα ην Γξαθείν 

Ννκηθψλ πκβνχισλ….». - Ζ ππεξεζία καο ππέβαιε αληηξξήζεηο νη νπνίεο δελ έγηλαλ δεθηέο απφ 

ην αξκφδην Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη ην ζέκα παξαπέκθζεθε ζην Η Σκήκα 

ηνπ Δι.πλ. ην νπνίν θαη ηηο απέξξηςε κε ηελ 102/2016 Πξάμε ηνπ. - ηε ζπλέρεηα ε ππεξεζία 

καο ππέβαιε αίηεκα αλάθιεζεο ηεο ηειεπηαίαο Πξάμεο ην νπνίν απνξξίθζεθε εθ λένπ κε ηελ 

αξηζ. 0039/2016 Πξάμε ηνπ Η ηκήκαηνο ηνπ Δι.πλ. (ζε ζπκβνχιην) κε ην ζθεπηηθφ φηη: 

«δεδνκέλνπ φηη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνθχπηεη φηη δελ πξνβιέπεηαη λνκηθή 

ππεξεζία σο νξγαληθή κνλάδα απηνχ, επηπέδνπ Γεληθήο Γ/λζεο, Γηεχζπλζεο ή Τπνδηεχζπλζεο ή 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο, νη ππεξεηνχληεο ζην Γήκν δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο δελ 

δηθαηνχληαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαζφζνλ απηφ θαηαβάιιεηαη κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο 

ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ζε απηέο επξχηεξσλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ (επηπέδνπ Γεληθήο Γ/λζεο, 

Γηεχζπλζεο ή Τπνδηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο). πλαθφινπζα ν αηηψλ πνπ αζθεί θαζήθνληα 

πξντζηακέλνπ ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ δελ δηθαηνχηαη ην ελ ιφγσ επίδνκα, 

απνξξηπηνκέλσλ σο αβαζίκσλ ησλ ιφγσλ αλάθιεζεο». - Ο πξνθάηνρφο ηεο πξνζέθπγε ζην Μνλ. 

Πξσηνδηθείν Παηξψλ ην νπνίν έθαλε δεθηή ηελ αίηεζή ηνπ θαη ππνρξέσλε ην Γήκν ζηελ 

θαηαβνιή ζηνλ αηηνχληα επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο επηπέδνπ Γ/λζεο. - Ζ απφθαζε απηή 

301/2019 ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ φκσο απνηειεί δεδηθαζκέλν γηα ηνλ 

πξνζθεχγνληα. - χκθσλα κε ην άξζξν 31 ππνπεξ. αα ηνπ λ. 4270/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη θαηαξγήζεθε κελ απφ 1/8/2019 ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ ηνπ ΔΛ.πλ. εμαθνινπζεί 

φκσο λα ηζρχεη ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ. - Σα θιηκάθηα ηνπ Δι.πλ. δεζκεχνληαη απφ ηηο 

Πξάμεηο ησλ ηκεκάησλ φζνλ αθνξά ζηελ λνκηκφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ δαπαλψλ. - Καζίζηαηαη 

ζαθέο φηη ζε ελδερφκελν θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πνπ ζα αθνξά θαηαβνιή 

ζηελ ελάγνπζα επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο απηφ ζα θξηζεί κε λφκηκν." - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο 

εθδφζεθε ε αξηζ. 262/2020 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή 

δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ-εξγαηηθέο δηαθνξέο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: - «ΓΔΥΔΣΑΗ 

ηελ αγσγή. ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΔΗ φηη ε ελάγνπζα δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη σο Ννκηθή χκβνπινο – 

Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ελαγφκελνπ Γήκνπ επίδνκα ζέζεο επζχλεο 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο. ΤΠΟΥΡΔΧΝΔΗ ην ελαγφκελν ΝΠΓΓ λα θαηαβάιεη ζηελ 

ελάγνπζα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα (8.550) επξψ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3-1-2018 έσο 27-12-2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 13-11-2019, κε ην λφκηκν 

ηφθν απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο. Καηαδηθάδεη ην ελαγφκελν λνκηθφ πξφζσπν ζηελ 

πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο ελάγνπζαο, ην πνζφ ησλ νπνίσλ νξίδεη ζε δηαθφζηα πελήληα 
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(250) επξψ.» - χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο αλσηέξσ απφθαζεο: - «Ζ ελάγνπζα είλαη δηθεγφξνο 

ζηνλ Άξεην Πάγν, δηνξηζκέλε ζην δηθεγνξηθφ ζχιινγν Παηξψλ, θαη απφ ην έηνο 1998 παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζην ελαγφκελν ΝΠΓΓ, σο Γηθεγφξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηαιακβάλνληαο αθνινχζσο ηελ πξνζσπνπαγή ζέζε ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ 

θαη ήδε κε ηελ κε αξηζκφ 1206/20682/1-4-2019 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ηεο ζέζεο ηεο 

Πξντζηακέλεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ελαγνκέλνπ ΝΠΓΓ. ηε Ννκηθή Τπεξεζία 

ηνπ δήκνπ, πξνβιέπνληαη πέληε ζέζεηο δηθεγφξσλ, νη νπνίνη ζπλεπηθνπξνχληαη απφ πέληε 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο απηνχ. Δμάιινπ, ε 

Ννκηθή Τπεξεζία, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Γήκαξρν, έρεη σο αληηθείκελν  ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ ΝΠΓΓ ζε θάζε κνξθήο λνκηθέο ππνζέζεηο, δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο θαη ηελ παξνρή 

γλσκνδνηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 115934/20631/2012 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (Β’ 3492/31.12.2012), πξνβιέπεη ζην 

άξζξν 1 ππφ ηνλ ηίηιν ‘Γηάξζξσζε θεληξηθψλ Τπεξεζηψλ’ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ 

Ννκηθψλ πκβνχισλ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζην Γήκαξρν θαη, ζην 

άξζξν 7 φηη: ¨Σν Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ παξέρεη ππνζηήξημε πξνο ηα Πνιηηηθά φξγαλα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ ζηφρσλ, ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ 

(...). ην Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ πξνΐζηαηαη Ννκηθφο χκβνπινο, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε 

Γεκάξρνπ ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεηνχλησλ δηθεγφξσλ. Ο Πξντζηάκελνο Ννκηθφο 

χκβνπινο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα ρξεψλεη θαη λα αλαζέηεη ηηο εληνιέο ρεηξηζκνχ 

ησλ ππνζέζεσλ απηψλ θαη γεληθά λα ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπ γξαθείνπ….¨. χκθσλα, ινηπφλ κε 

ηνλ σο άλσ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, πξνβιέπεηαη Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη, φκσο, σο Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη φρη σο Σκήκα ή Γηεχζπλζε. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνδεηθλχεηαη φηη ε ππεξεζηαθή κνλάδα ηνπ ελαγφκελνπ 

ΝΠΓΓ, ζηελ νπνία ε ελάγνπζα αλήθεη, έρεη απηνηέιεηα παξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο Γξαθείν, 

δειαδή δελ ππάγεηαη άκεζα ζε ππεξθείκελε κνλάδα (ην Γξαθείν ζε Σκήκα, ην Σκήκα ζε 

Γηεχζπλζε) θαη έρεη ηδία θαηά ηφπν θαη θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα, ήηνη δηαθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, 

πνπ δελ απνηεινχλ επαλάιεςε κε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη άιιε 

ππεξθείκελε κνλάδα, νχηε θαη αζθνχληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε απηήο, αληίζεηα 

ππάγεηαη απ’ επζείαο ζηνλ Γήκαξρν, ρσξίο λα κεζνιαβνχλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, άιιεο 

νξγαληθέο κνλάδεο, αιιά θαη θέξεη ηα ζηνηρεία ηεο αδηαβάζκηζηεο νξγαληθήο κνλάδαο, θαζφζνλ 

δελ ηειεί ζε ηεξαξρηθή θαη ππαιιειηθή θαηάηαμε ζε ζρέζε κε άιιεο νξγαληθέο κνλάδεο ζηελ 

θιίκαθα ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ, ν δε Πξντζηάκελνο απηήο, πνπ έρεη ηε γεληθή θαη εηδηθή 

επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ θάζε θχζεσο ππνζέζεσλ ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο, επηθνπξνχκελνο απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηεο ππεξεζίαο απηήο, εθηειεί νπζηαζηηθά, 

ελφςεη θαη ηεο θχζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ρξέε Πξντζηακέλνπ Μνλάδαο 

Γηεχζπλζεο, θαηά ηα αλσηέξσ. πλεπψο, ε ζέζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ ελαγφκελνπ ΝΠΓΓ, ηελ νπνία θαηέρεη ε ελάγνπζα, εμνκνηψλεηαη κε απηή ηνπ Πξντζηακέλνπ 

Γηεχζπλζεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη επνκέλσο απηή (ελάγνπζα) δηθαηνχηαη 

κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, ην νπνίν νπδέπνηε ηεο θαηαβιήζεθε 

θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4024/2011 

(ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξναλαθεξφκελε ΚΤΑ), ην νπνίν αλαπξνζαξκφζηεθε ζην πνζφ ησλ 

ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) επξψ, απφ 1-1-2016, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 παξ. 1 πεξ. αε θαη 35 

ηνπ λ. 4354/2015. ην ζεκείν απηφ σζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη θξηζεί θαζ’ εξκελεία ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, φηη ν δηθεγφξνο είλαη άκηζζνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο θαη 

φηη ν παξέρσλ ππεξεζίεο κε πάγηα αληηκηζζία δηθεγφξνο αζθεί ειεπζέξην επάγγεικα, ζπλδέεηαη κε 

ηνλ εληνιέα ηνπ, αζρέησο αλ πξφθεηηαη γηα λπηδ ή λπδδ κε  ζρέζε εληνιήο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ειεπζέξσο αλαθιεηή (βι. ΟιηΔ 3374/2015, ΑΠ 1065/2011 ΣΝΠ-ΝΟΜΟ) θαη φρη κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (βι. ΟιηΔ 3374/2015 ν.π., Δ 3299/2014 Οι.ζθ19) ή κε ππαιιειηθή 

ζρέζε, δελ εληάζζεηαη δε ζην «δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ» ησλ λπδδ ζην νπνίν ππεξεηεί θαη ην 

ελαγφκελν ΝΠΓΓ σο πξνο ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ δελ δηέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ηδξχκαηνο, αιιά απφ ηηο εηδηθέο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ 

πξνπαξαηεζέλησλ, πξέπεη ε έλδηθε αγσγή λα γίλεη δεθηή θαη σο νπζία βάζηκε θαη λα 
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αλαγλσξηζηεί ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηεο ελάγνπζαο, λα ιακβάλεη σο Ννκηθή χκβνπινο – 

Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ελαγφκελνπ Γήκνπ επίδνκα ζέζεο επζχλεο 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο θαη λα ππνρξεσζεί ην ελαγφκελν λα ηεο θαηαβάιεη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα (8.550) επξψ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 3-1-2018 έσο 27-12-2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 13-11-2019 (ρξφλνο άζθεζεο ηεο αγσγήο), 

κε ηνλ λφκηκν ηφθν απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο. Όζνλ αθνξά ζην αίηεκα γηα ηελ 

θήξπμε ηεο απφθαζεο πξνζσξηλά εθηειεζηήο, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ ζπληξέρνπλ πξνο 

ηνχην εμαηξεηηθνί ιφγνη, ηνπο νπνίνπο άιισζηε δελ επηθαιείηαη ε ελάγνπζα, ή φηη ε επηβξάδπλζε 

ηεο εθηέιεζεο είλαη δπλαηφ λα επηθέξεη ζεκαληηθή δεκία ζηελ ηειεπηαία θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

ζρεηηθφ αίηεκά ηεο πξέπεη λα απνξξηθζεί σο θαη’ νπζίαλ αβάζηκν. Σέινο, ην ελαγφκελν λνκηθφ 

πξφζσπν (ΟΣΑ) πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί ζηελ πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο ελάγνπζαο, 

θαηά παξαδνρή ηνπ ζρεηηθνχ λφκηκνπ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ (191 παξ. 2 ΚΠνιΓ), κεησκέλα 

φκσο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 307 παξ. 2 ηνπ π.δ. 410/1995 θαη ήδε 281 παξ. 2 λφκνπ 

3463/2006, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζην δηαηαθηηθφ.» - Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη ηελ 

δηθαζηηθή απφθαζε πξνθχπηεη φηη ε ελάγνπζα πξάγκαηη αζθνχζε θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ,  γεγνλφο πνπ δελ ακθηζβεηεί ν Γήκν Παηξέσλ άιισζηε ν 

Γήκαξρνο κε ηηο ππ’ αξηζ. 6/3-1-2018 θαη 1206/20682/1-4-2019 απνθάζεηο ηνπ ηελ φξηζε σο 

αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε θαη Πξντζηακέλε αληίζηνηρα. Άιισζηε έρσ ηε γλψκε φηη είλαη 

αηηηνινγεκέλε ε ζθέςε ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο φηη ν  Πξντζηάκελνο ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο εθηειεί νπζηαζηηθά, ελφςεη θαη ηεο θχζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ρξέε 

Πξντζηακέλνπ Μνλάδαο Γηεχζπλζεο  παξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο σο Γξαθείν, 

επεηδή έρεη απηνηέιεηα, δειαδή δελ ππάγεηαη άκεζα ζε ππεξθείκελε κνλάδα θαη έρεη ηδία θαηά 

ηφπν θαη θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα, ήηνη δηαθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, πνπ δελ απνηεινχλ 

επαλάιεςε κε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη άιιε ππεξθείκελε κνλάδα, 

νχηε θαη αζθνχληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε απηήο, αληίζεηα ππάγεηαη απ' επζείαο ζηνλ 

Γήκαξρν, ρσξίο λα κεζνιαβνχλ  άιιεο νξγαληθέο κνλάδεο αιιά θαη θέξεη ηα ζηνηρεία ηεο 

αδηαβάζκηζηεο νξγαληθήο κνλάδαο, θαζφζνλ δελ ηειεί ζε ηεξαξρηθή θαη ππαιιειηθή θαηάηαμε ζε 

ζρέζε κε άιιεο νξγαληθέο κνλάδεο ζηελ θιίκαθα ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ. - Γηα ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο έρσ ηε γλψκε φηη δελ ζα επδνθηκήζεη ηπρφλ αζθεζείζα έθεζε θαηά ηεο αξηζ. 

262/2020 νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία 

πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ). - Ο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, θ. Γεψξγηνο Γεσξγφπνπινο».- 

 
Η Οικονομική Επιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 7887/24-6-2020 Γλσκνδφηεζε ηνπ επί παγία 

αληηκηζζία πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγφπνπινπ. 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο δήισζε φηη ςεθίδεη 

«ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην 

κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι 

ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη)            

 

Εγκρίνει ηε κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 262/2020 νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ), ζχκθσλα θαη 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 7887/24-6-2020 Γλσκνδφηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεσξγίνπ Γεσξγφπνπινπ. 

 

 Διεσκρινίζεηαι όηι, κε ηελ απφ 5-11-2019 αγσγή ηεο (αξηζ. εθζ. θαη. 3142/2019) ελψπηνλ 

ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ ζηξεθφκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε Παξαζθεπή 

θαέινπ ηνπ Νηθνιάνπ, δεηνχζε λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη: 

 Σν πνζφλ ησλ 8.550,00€ πνπ αθνξά ζην επίδνκα ζέζεο επζχλεο Γ/λζεσο Γηνίθεζεο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3-1-2018 έσο 27-12-2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 5-11-2019 κε ηνλ λφκηκν 
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ηφθν απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο έσο θαη πιήξνπο εμνθιήζεσο, σο Ννκηθφο χκβνπινο - 

Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ 

 άιισο θαη φισο επηθνπξηθψο ην πνζφ ησλ 5.510€, πνπ αθνξά ζην επίδνκα ζέζεο επζχλεο 

ηνπ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο γηα ην ίδην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα  θαη κε ηελ ίδηα σο 

άλσ ηδηφηεηα, νκνίσο κε ην λφκηκν ηφθν απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγή θαη έσο πιήξνπο εμνθιήζεσο  

 θαζψο θαη λα αλαγλσξηζηεί φηη δηθαηνχηαη ζην εμήο λα ιακβάλεη σο Ννκηθφο χκβνπινο - 

Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαη λα 

ππνρξεσζεί ν ελαγφκελνο Γήκνο λα ηεο ην θαηαβάιιεη,  

 λα θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί θαη  

 λα θαηαδηθαζηεί ν Γήκνο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηεο. 

 Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ππ’ αξηζ. πξση. 1524/5-2-2020 έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνπ αθνξά ζηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο επί ηεο 

αλσηέξσ αγσγήο: 

  "Ο Γήκνο Παηξέσλ απαζρνιεί ηξεηο (3) δηθεγφξνπο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο θαη παγία 

αληηκηζζία, νη νπνίνη ζηειερψλνπλ ην απηνηειέο γξαθείν λνκηθψλ ζπκβνχισλ ην νπνίν ππάγεηαη 

απεπζείαο ζην θν Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ( ΦΔΚ 

3492/Β΄/2012). 

Με ηην απιθ. 6/3-1-2018 απόθαζη ηος κος Δημάπσος αναηέθηκαν ζηην ενάγοςζα καθήκονηα 

αναπληπώηπιαρ πποφζηαμένηρ ηηρ νομικήρ ςπηπεζίαρ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3/1/2018 – 

27/12/2018 ιφγσ απνπζίαο ηνπ πξντζηακέλνπ Φαίδσλα Κνπινχξε. 

Με ηην απιθ. 1206/20682/1-4-2019 απόθαζη ηος κος Δημάπσος ηηρ αναηέθηκαν καθήκονηα 

πποφζηαμένηρ ηος Γπαθείος Νομικών Σςμβούλυν ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 7 ηνπ ΟΔΤ.  

Οη απνδνρέο ησλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ησλ ΟΣΑ απφ 1/1/2016 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4354/2015 πεξί «Γηαρείξηζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη 

άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ» (ΦΔΚ 176 Α΄). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 10 ηνπ λ.4354/2015 «Οη δηθεγφξνη πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, θαηαηάζζνληαη σο εμήο: α. Οη δηθεγφξνη ζην Πξσηνδηθείν ζην Μ.Κ. 3 ηεο 

Π.Δ. θαηεγνξίαο, β. νη δηθεγφξνη ζην Δθεηείν ζην Μ.Κ. 10 ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο θαη γ. νη δηθεγφξνη 

ζηνλ `Αξεην Πάγν ζην Μ.Κ. 15 ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο. Γηα ηνπο αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11».  

Με ην άξζξν 34 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαηαξγήζεθε ξεηά ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4024/2011 ην νπνίν ξχζκηδε 

ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο κέρξη 31/12/2015.  

Σν επίδνκα ζέζεο επζχλεο ξπζκίδεηαη πιένλ ζην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4354/2015 σο εμήο: 

1. ηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο, κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο νξηδφκελν, θαηά βαζκίδα ζέζεο, σο εμήο: «α) Πξντζηάκελνη 

Γηνίθεζεο: αα) Γεληθνί θαη Τπεξεζηαθνί Γξακκαηείο: ρίιηα ηεηξαθφζηα (1.400) επξψ. αβ) 

Αλαπιεξσηέο Γεληθνί Γξακκαηείο Τπνπξγείνπ θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο Τπνπξγείνπ, ρίιηα εθαηφλ 

πελήληα (1.150) επξψ. αγ) Τπάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, 

εμαθφζηα (600) θαη πεληαθφζηα πελήληα (550) επξψ αληίζηνηρα. αδ) Πξντζηάκελνη Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ θαη πληνληζηέο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ρίιηα (1.000) επξψ. αε) Πποφζηάμενοι 

Διεςθύνζευν θαη Πξντζηάκελνη ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ησλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 

πθππνπξγψλ, ηεηξαθφζηα πελήληα (450) επξψ. αζη) Πξντζηάκελνη Τπνδηεπζχλζεσλ, ηξηαθφζηα 

πελήληα (350) επξψ. αδ) Πποφζηάμενοι Τμημάηυν, δηαθφζηα ελελήληα (290) επξψ. ……»  

ηελ εθαξκνζηηθή ηνπ λφκνπ 4354/2015 εγθχθιην ππ’ αξηζ. 2/31029/ΓΔΠ/6-5-2016 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 9 αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 

πξνβιέπεηαη ε κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη 

πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ 

(ε αξηζκ. 2/17132/0022/28-2-2012 θπα, ΦΔΚ 498 Β' θαηαξγείηαη απφ 1-1-2016). Οη σο άλσ 

δηθεγφξνη θαηαηάζζνληαη σο εμήο: α. νη δηθεγφξνη ζην Πξσηνδηθείν ζην Μ.Κ. 3 ηεο Π.Δ. 

θαηεγνξίαο (1.210 €), β. νη δηθεγφξνη ζην Δθεηείν ζην Μ.Κ. 10 ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο (1.623 €) θαη γ. 

νη δηθεγφξνη ζηνλ Άξεην Πάγν ζην Μ.Κ. 15 ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο (1.918 €). Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα 

ηνπο αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, δειαδή δελ εθαξκφδνληαη νη 
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δηαηάμεηο γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε. Οη σο άλσ δηθεγφξνη θαηαηάζζνληαη ζηα πξνβιεπφκελα 

θιηκάθηα θαη παξακέλνπλ ζε απηά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Σηοςρ ανυηέπυ 

σοπηγούνηαι θαη ε νηθνγελεηαθή παξνρή, ηο επίδομα θέζηρ εςθύνηρ, ην επίδνκα απνκαθξπζκέλσλ 

- παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηπρφλ πξνζσπηθή δηαθνξά, εθφζνλ ηεξνχληαη νη νξηδφκελεο 

απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ λφκνπ πξνυπνζέζεηο».  

Απφ ηα αλσηέξσ δηαιακβαλφκελα ζπλάγεηαη φηη νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή θαη παγία 

αληηκηζζία δηθαηνχληαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο εθφζνλ πξντζηαληαη ζε νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ 

Γ/λζεο ή ηκήκαηνο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ.  

ην άξζξν 7 ηνπ ΟΔΤ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη «ζην γξαθείν λνκηθψλ ζπκβνχισλ πξνΐζηαηαη 

λνκηθφο ζχκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεηνχλησλ 

Γηθεγφξσλ…»  

Η ςπηπεζία μαρ με απόθαζη ςπογεγπαμμένη από ηον κο Δήμαπσο πποέβλετε ηην σοπήγηζη 

ζηον πποκάηοσό ηηρ επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ επιπέδος πποφζηαμένος ημήμαηορ ζςνεπεία ηηρ 

οποίαρ εκδόθηκε ηο ςπ’ απιθ. 1101/2015 σπημαηικό ένηαλμα πληπυμήρ. 

Σν ηειεπηαίν επηζηξάθεθε αζεψξεην απφ ηελ 2ε Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Δι.πλ. (Πξάμε 20/2013) 

κε ηελ αηηηνινγία φηη «ν λφκνο δελ πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο ζε 

πξντζηακέλνπο ή αλαπιεξσηέο απηψλ νξγαληθήο δηνηθεηηθήο κνλάδαο επηπέδνπ γξαθείνπ… Δμάιινπ 

νχηε απφ ηνλ ΟΔΤ πξνθχπηεη φηη έρεη ζπζηαζεί ζέζε πξντζηακέλνπ γηα ην Γξαθείν Ννκηθψλ 

πκβνχισλ….». 

Ζ ππεξεζία καο ππέβαιε αληηξξήζεηο νη νπνίεο δελ έγηλαλ δεθηέο απφ ην αξκφδην Κιηκάθην 

Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη ην ζέκα παξαπέκθζεθε ζην Η Σκήκα ηνπ Δι.πλ. ην νπνίν θαη 

ηηο απέξξηςε κε ηελ 102/2016 Πξάμε ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα ε ππεξεζία καο ππέβαιε αίηεκα αλάθιεζεο ηεο ηειεπηαίαο Πξάμεο ην νπνίν 

απνξξίθζεθε εθ λένπ κε ηελ αξηζ. 0039/2016 Πξάμε ηνπ Η ηκήκαηνο ηνπ Δι.πλ. (ζε ζπκβνχιην) κε 

ην ζθεπηηθφ φηη: «δεδνκέλνπ φηη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνθχπηεη φηη δελ πξνβιέπεηαη 

λνκηθή ππεξεζία σο νξγαληθή κνλάδα απηνχ, επηπέδνπ Γεληθήο Γ/λζεο, Γηεχζπλζεο ή 

Τπνδηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο, νη ππεξεηνχληεο ζην Γήκν δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο 

εληνιήο δελ δηθαηνχληαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαζφζνλ απηφ θαηαβάιιεηαη κφλν ζηνπο 

πξντζηακέλνπο ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ζε απηέο επξχηεξσλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ (επηπέδνπ Γεληθήο 

Γ/λζεο, Γηεχζπλζεο ή Τπνδηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο). πλαθφινπζα ν αηηψλ πνπ αζθεί θαζήθνληα 

πξντζηακέλνπ ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ δελ δηθαηνχηαη ην ελ ιφγσ επίδνκα, 

απνξξηπηνκέλσλ σο αβαζίκσλ ησλ ιφγσλ αλάθιεζεο».  

Ο πξνθάηνρφο ηεο πξνζέθπγε ζην Μνλ. Πξσηνδηθείν Παηξψλ ην νπνίν έθαλε δεθηή ηελ αίηεζή ηνπ 

θαη ππνρξέσλε ην Γήκν ζηελ θαηαβνιή ζηνλ αηηνχληα επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο επηπέδνπ Γ/λζεο.  

Ζ απφθαζε απηή 301/2019 ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ φκσο απνηειεί 

δεδηθαζκέλν γηα ηνλ πξνζθεχγνληα.  

χκθσλα κε ην άξζξν 31 ππνπεξ. αα ηνπ λ. 4270/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

θαηαξγήζεθε κελ απφ 1/8/2019 ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ ηνπ ΔΛ.πλ. εμαθνινπζεί φκσο λα 

ηζρχεη ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ.  

Σα θιηκάθηα ηνπ Δι.πλ. δεζκεχνληαη απφ ηηο Πξάμεηο ησλ ηκεκάησλ φζνλ αθνξά ζηελ λνκηκφηεηα 

ησλ ειεγρφκελσλ δαπαλψλ.  

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ζε ελδερφκελν θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πνπ ζα 

αθνξά θαηαβνιή ζηελ ελάγνπζα επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο απηφ ζα θξηζεί κε λφκηκν."  

Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εθδφζεθε ε αξηζ. 262/2020 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ-εξγαηηθέο δηαθνξέο), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

«ΓΔΥΔΣΑΗ ηελ αγσγή. ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΔΗ φηη ε ελάγνπζα δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη σο Ννκηθή 

χκβνπινο – Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ελαγφκελνπ Γήκνπ επίδνκα ζέζεο επζχλεο 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο. ΤΠΟΥΡΔΩΝΔΗ ην ελαγφκελν ΝΠΓΓ λα θαηαβάιεη ζηελ 

ελάγνπζα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα (8.550) επξψ, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 3-1-2018 έσο 27-12-2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 13-11-2019, κε ην λφκηκν ηφθν απφ 

ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο. Καηαδηθάδεη ην ελαγφκελν λνκηθφ πξφζσπν ζηελ πιεξσκή 

ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο ελάγνπζαο, ην πνζφ ησλ νπνίσλ νξίδεη ζε δηαθφζηα πελήληα (250) 

επξψ.»  

χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο αλσηέξσ απφθαζεο:  
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«Ζ ελάγνπζα είλαη δηθεγφξνο ζηνλ Άξεην Πάγν, δηνξηζκέλε ζην δηθεγνξηθφ ζχιινγν 

Παηξψλ, θαη απφ ην έηνο 1998 παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζην ελαγφκελν ΝΠΓΓ, σο Γηθεγφξνο κε 

ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηαιακβάλνληαο αθνινχζσο ηελ 

πξνζσπνπαγή ζέζε ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ θαη ήδε κε ηελ κε αξηζκφ 1206/20682/1-4-2019 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ηεο ζέζεο ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ 

ελαγνκέλνπ ΝΠΓΓ. ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ δήκνπ, πξνβιέπνληαη πέληε ζέζεηο δηθεγφξσλ, νη 

νπνίνη ζπλεπηθνπξνχληαη απφ πέληε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο απηνχ. Δμάιινπ, η Νομική Υπηπεζία, ςπαγόμενη απεςθείαρ ζηον 

Δήμαπσο, έρεη σο αληηθείκελν  ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ΝΠΓΓ ζε θάζε κνξθήο λνκηθέο ππνζέζεηο, 

δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο θαη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Οξγαληζκφο 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 115934/20631/2012 απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ 

(Β’ 3492/31.12.2012), πξνβιέπεη ζην άξζξν 1 ππφ ηνλ ηίηιν ‘Γηάξζξσζε θεληξηθψλ Τπεξεζηψλ’ ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Ννκηθψλ πκβνχισλ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη 

απεπζείαο ζην Γήκαξρν θαη, ζην άξζξν 7 φηη: ¨Σν Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ παξέρεη 

ππνζηήξημε πξνο ηα Πνιηηηθά φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

επηδηψμεσλ ζηφρσλ, ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ (...). ην Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ πξνΐζηαηαη 

Ννκηθφο χκβνπινο, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεηνχλησλ 

δηθεγφξσλ. Ο Πξντζηάκελνο Ννκηθφο χκβνπινο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα ρξεψλεη θαη 

λα αλαζέηεη ηηο εληνιέο ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ απηψλ θαη γεληθά λα ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπ 

γξαθείνπ….¨. χκθσλα, ινηπφλ κε ηνλ σο άλσ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, πξνβιέπεηαη 

Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη, φκσο, σο Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη 

φρη σο Σκήκα ή Γηεχζπλζε. Ωζηφζν, ζύμθυνα με ηα ανυηέπυ, αποδεικνύεηαι όηι η ςπηπεζιακή 

μονάδα ηος εναγόμενος ΝΠΔΔ, ζηην οποία η ενάγοςζα ανήκει, έσει αςηοηέλεια παπά ηο 

σαπακηηπιζμό ηηρ υρ Γπαθείο, δηλαδή δεν ςπάγεηαι άμεζα ζε ςπεπκείμενη μονάδα (ηο 

Γπαθείο ζε Τμήμα, ηο Τμήμα ζε Διεύθςνζη) και έσει ιδία καηά ηόπο και καθ’ ύλην 

απμοδιόηηηα, ήηοι διακεκπιμένερ απμοδιόηηηερ, πος δεν αποηελούν επανάλητη με πεπαιηέπυ 

εξειδίκεςζη ηυν απμοδιοηήηυν πος έσει άλλη ςπεπκείμενη μονάδα, ούηε και αζκούνηαι ςπό ηην 

καθοδήγηζη και επίβλετη αςηήρ, ανηίθεηα ςπάγεηαι απ’ εςθείαρ ζηον Δήμαπσο, συπίρ να 

μεζολαβούν, όπυρ πποαναθέπθηκε, άλλερ οπγανικέρ μονάδερ, αλλά και θέπει ηα ζηοισεία ηηρ 

αδιαβάθμιζηηρ οπγανικήρ μονάδαρ, καθόζον δεν ηελεί ζε ιεπαπσική και ςπαλληλική καηάηαξη 

ζε ζσέζη με άλλερ οπγανικέρ μονάδερ ζηην κλίμακα ηηρ ιεπαπσικήρ δομήρ ηος Δήμος, ο δε 

Πποφζηάμενορ αςηήρ, πος έσει ηη γενική και ειδική εποπηεία ηηρ λειηοςπγίαρ και ηηρ 

διεκπεπαίυζηρ ηυν κάθε θύζευρ ςποθέζευν ηηρ Νομικήρ Υπηπεζίαρ, επικοςπούμενορ από 

ηοςρ δικηγόποςρ ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ, εκηελεί οςζιαζηικά, ενότει και ηηρ θύζηρ και ηος 

εύποςρ ηυν απμοδιοηήηυν ηος, σπέη Πποφζηαμένος Μονάδαρ Διεύθςνζηρ, καηά ηα ανυηέπυ. 

Σςνεπώρ, η θέζη ηος Νομικού Σςμβούλος ηηρ Νομικήρ Υπηπεζίαρ ηος εναγόμενος ΝΠΔΔ, ηελ 

νπνία θαηέρεη ε ελάγνπζα, εμνκνηψλεηαη κε απηή ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη επνκέλσο απηή (ελάγνπζα) δηθαηνχηαη κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, ην νπνίν νπδέπνηε ηεο θαηαβιήζεθε θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4024/2011 (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε ΚΤΑ), ην νπνίν αλαπξνζαξκφζηεθε ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) 

επξψ, απφ 1-1-2016, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 παξ. 1 πεξ. αε θαη 35 ηνπ λ. 4354/2015. ην ζεκείν 

απηφ σζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη θξηζεί θαζ’ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ, φηη ν δηθεγφξνο είλαη άκηζζνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο θαη φηη ν παξέρσλ ππεξεζίεο κε 

πάγηα αληηκηζζία δηθεγφξνο αζθεί ειεπζέξην επάγγεικα, ζπλδέεηαη κε ηνλ εληνιέα ηνπ, αζρέησο αλ 

πξφθεηηαη γηα λπηδ ή λπδδ κε  ζρέζε εληνιήο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ειεπζέξσο αλαθιεηή (βι. ΟιηΔ 

3374/2015, ΑΠ 1065/2011 ΣΝΠ-ΝΟΜΟ) θαη φρη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (βι. ΟιηΔ 

3374/2015 ν.π., Δ 3299/2014 Οι.ζθ19) ή κε ππαιιειηθή ζρέζε, δελ εληάζζεηαη δε ζην «δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ» ησλ λπδδ ζην νπνίν ππεξεηεί θαη ην ελαγφκελν ΝΠΓΓ σο πξνο ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ δελ δηέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηινγή ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ηδξχκαηνο, αιιά απφ ηηο 

εηδηθέο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ πξνπαξαηεζέλησλ, πξέπεη ε έλδηθε αγσγή λα γίλεη δεθηή θαη σο νπζία 

βάζηκε θαη λα αλαγλσξηζηεί ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηεο ελάγνπζαο, λα ιακβάλεη σο Ννκηθή 
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χκβνπινο – Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ελαγφκελνπ Γήκνπ επίδνκα ζέζεο επζχλεο 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο θαη λα ππνρξεσζεί ην ελαγφκελν λα ηεο θαηαβάιεη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα (8.550) επξψ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 3-1-2018 έσο 27-12-2018 θαη απφ 1-4-2019 έσο 13-11-2019 (ρξφλνο άζθεζεο ηεο αγσγήο), κε 

ηνλ λφκηκν ηφθν απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο. Όζνλ αθνξά ζην αίηεκα γηα ηελ θήξπμε 

ηεο απφθαζεο πξνζσξηλά εθηειεζηήο, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ ζπληξέρνπλ πξνο ηνχην 

εμαηξεηηθνί ιφγνη, ηνπο νπνίνπο άιισζηε δελ επηθαιείηαη ε ελάγνπζα, ή φηη ε επηβξάδπλζε ηεο 

εθηέιεζεο είλαη δπλαηφ λα επηθέξεη ζεκαληηθή δεκία ζηελ ηειεπηαία θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζρεηηθφ 

αίηεκά ηεο πξέπεη λα απνξξηθζεί σο θαη’ νπζίαλ αβάζηκν. Σέινο, ην ελαγφκελν λνκηθφ πξφζσπν 

(ΟΣΑ) πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί ζηελ πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο ελάγνπζαο, θαηά 

παξαδνρή ηνπ ζρεηηθνχ λφκηκνπ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ (191 παξ. 2 ΚΠνιΓ), κεησκέλα φκσο, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 307 παξ. 2 ηνπ π.δ. 410/1995 θαη ήδε 281 παξ. 2 λφκνπ 

3463/2006, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζην δηαηαθηηθφ.» 

χκθσλα κε ηελ αξηζ. 7887/24-6-2020 Γλσκνδφηεζή ηνπ επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεψξγηνπ Γεσξγφπνπινπ, απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα θαη ηελ δηθαζηηθή απφθαζε πξνθχπηεη φηη ε ελάγνπζα πξάγκαηη αζθνχζε θαζήθνληα 

Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ, γεγνλφο πνπ δελ ακθηζβεηεί ν Γήκνο Παηξέσλ, 

άιισζηε ν Γήκαξρνο κε ηηο ππ’ αξηζ. 6/3-1-2018 θαη 1206/20682/1-4-2019 απνθάζεηο ηνπ ηελ 

φξηζε σο αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε θαη Πξντζηακέλε αληίζηνηρα. Άιισζηε είλαη αηηηνινγεκέλε 

ε ζθέςε ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο φηη ν  Πξντζηάκελνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο εθηειεί 

νπζηαζηηθά, ελφςεη θαη ηεο θχζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ρξέε Πξντζηακέλνπ 

Μνλάδαο Γηεχζπλζεο παξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο σο Γξαθείν, επεηδή έρεη 

απηνηέιεηα, δειαδή δελ ππάγεηαη άκεζα ζε ππεξθείκελε κνλάδα θαη έρεη ηδία θαηά ηφπν θαη θαζ’ 

χιελ αξκνδηφηεηα, ήηνη δηαθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, πνπ δελ απνηεινχλ επαλάιεςε κε 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη άιιε ππεξθείκελε κνλάδα, νχηε θαη αζθνχληαη 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε απηήο, αληίζεηα ππάγεηαη απ' επζείαο ζηνλ Γήκαξρν, ρσξίο λα 

κεζνιαβνχλ άιιεο νξγαληθέο κνλάδεο αιιά θαη θέξεη ηα ζηνηρεία ηεο αδηαβάζκηζηεο νξγαληθήο 

κνλάδαο, θαζφζνλ δελ ηειεί ζε ηεξαξρηθή θαη ππαιιειηθή θαηάηαμε ζε ζρέζε κε άιιεο νξγαληθέο 

κνλάδεο ζηελ θιίκαθα ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ ζα επδνθηκήζεη ηπρφλ αζθεζείζα έθεζε θαηά ηεο αξηζ. 

262/2020 νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (εηδηθή δηαδηθαζία 

πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ). 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 
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