
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 16/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-2-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 2466/4-2-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’αριθµ 2007/2018 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος                            1.Σαββας Ζαµανιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Καιδης Αποστολος 

 

6. Φώτιος Ιορδανίδης 
7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Μίχος Κωνσταντίνος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
   Το τακτικό µέλος κ. Καραϊσκος Γεώργιος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο. 

Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 
υπ΄αρίθµ 155/2018 Α.Ο.Ε εγκρίναµε και αναθέσαµε το δικαστικό χειρισµό (σύνταξη και κατάθεση πρότασης) 
της από 9-10-2017, µε αριθµ. γεν. κατ. 583317/2017 και ειδ. Κατ. 2425/2017 αγωγής των Μαλαµατής Τζιάπου  
και λοιπών σύνολο 92 κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας, Βοίου και Σερβίων- 
Βελβενδού, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε δικηγόρο Αθηνών. 

Κατόπιν τούτου µας κοινοποιήθηκε η υπ΄αρίθµ 2007/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Θέτω υπόψη σας την υπ΄αρίθµ 1127/18-1-2019 εισήγηση του Νοµικού Σύµβουλου του ∆ήµου 
Εορδαίας κ. Ευθύµιου Λιάκου, ο οποίος εισηγείται τα κάτωθι: 
«…    Στις 15-1-2019 επιδόθηκε στον ∆ήµο η υπ' αριθµ. 2007/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, η οποία δέχεται εν µέρει την αγωγή των Τζιάπου Μαλαµατής και λοιπών σύνολο 92 κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και ∆ήµου Εορδαίας και υποχρεώνει τον ∆ήµο να καταβάλει στην 12η έως 47η ενάγουσες 
ποσά από 3.517,50 ευρώ έως 5.328 ευρώ νοµιµότοκα. Πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω 
απόφασης, διότι οι ΟΤΑ (και οι φορείς του δηµοσίου γενικότερα) οφείλουν να εξαντλούν τα ένδικα µέσα, ώστε 
να µην καθίστανται τελεσίδικες οι αποφάσεις µε τις οποίες επιδικάζονται µισθολογικές παροχές, σύµφωνα και 
µε το Α.Π. 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (βλ. και ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. 
Οικ. 50410/07.09.2010). Πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αυτής µε προθεσµία 30 ηµερών από 
την επίδοση της (15-2-2019)». 
Στην συνεδρίαση παραβρίσκεται και το σύνολο των καθαριστριών προκειµένου να τους ζητηθεί να εκφράσουν 
τις απόψεις τους. 
Σ. Σιδηρόπουλος: ∆ίνω τον λόγο στον Νοµικό Σύµβουλο προκειµένου να µας ενηµερώσει σχετικά µε το εν 
λόγο θέµα. 
Ευθύµιος Λιάκος: Πέραν της ανωτέρω εισήγησής µου έχω να αναφέρω τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αλλά και µε το Α.Π. 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (βλ. και ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. Οικ. 50410/07.09.2010), ήταν 
υποχρεωτική η άσκηση όλων των ένδικων µέσων από πλευράς των ∆ήµων. Το άρθρο 54, παρ. 2 του 
Ν. 4447/2016 κατήργησε την υποχρεωτικότητα αυτή, δίνοντας χαρακτήρα δυνητικό. 

2.  Οφείλω επιπρόσθετα να αναφέρω πως το µε αρ. πρωτ. οικ. 129 & οικ. 52510/31-12-2013 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µνηµονεύονται τα εξής: 
«….Συνεπώς, η µη εξάντληση των ένδικων µέσων στις δικαστικές αποφάσεις, που αναφύονται 

ΑΔΑ: Ψ483ΩΡ6-2ΔΖ



σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, δύναται να ενεργοποιήσει από πλευράς σας τη διαδικασία 
των άρθρων 233 εποµ. του ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών..» 

3. Οφείλω να πω πως δεν γνωρίζω αν µετά την έκδοση του ν. 4447/2016 και σε περίπτωση 
κατασταλτικού ελέγχου , το Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργήσει διαφορετικά απ΄ότι λειτουργούσε έως 
σήµερα καθώς στο παρελθόν εξεδόθησαν αποφάσεις, στις οποίες εγκαλούνταν µέλη Επιτροπών ότι 
λειτούργησαν κατά παράβαση των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και προς βλάβη 
του δηµοσίου συµφέροντος κατά την µη άσκηση εφέσεων (βλέπε πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του 
Β΄Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί παρόµοιου θέµατος).  

Σ. Σιδηρόπουλος: Γνωρίζετε αν έχουν λάβει αποφάσεις ∆ήµοι της Χώρας για την µη άσκηση εφέσεων σε 
παρόµοιες περιπτώσεις; 
Ευθύµιος Λιάκος: ∆εν το γνωρίζω αυτό, µπορώ όµως να σας πω ότι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κοζάνης έλαβε απόφαση περί άσκησης όλων των ένδικων µέσων, ήτοι άσκηση έφεσης και κατάθεση αίτησης 
αναστολής εκτελεστότητας της υπ’αριθµ 2007/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( αρ. 
απόφασης 23/2019 µε Α∆Α: 65ΕΧΩΛΠ-353). 
Τελειώνοντας την εισήγησή µου οφείλω να σας πω πως η άσκηση όλων των ένδικων µέσων είναι αναγκαία και 
για τον επιπρόσθετο λόγο ότι τίθεται θέµα ουσίας κατά της υπ’αριθµ 2007/2018 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς επιδικάζονται ποσά λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας η οποία όµως αφορά την 
ενασχόλησή των καθαριστριών µε συµβάσεις µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και όχι εξολοκλήρου για αναγνώριση 
προϋπηρεσίας µε συµβάσεις που συνάφθηκαν µε τον ∆ήµο Εορδαίας. 
Σ. Σιδηρόπουλος: ∆ίνω τον λόγο στον πρόεδρο του Σωµατείου εργαζοµένων του ∆ήµου Εορδαίας . 
∆ηµήτριος Τσίπρας: Καταρχήν να αναφέρω ότι πέραν του δίκαιου των αιτηµάτων των καθαριστριών και 
κατόπιν της έκδοσης του ν. 4447/2016, η υποχρεωτικότητα για την άσκηση όλων των ένδικων µέσων γίνεται 
από υποχρεωτική δυνητική και θεωρώ πως δεν θα υπάρξει πρόβληµα σε σχέση µε την ευθύνη σας ως µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Σιδηρόπουλος έδωσε τον λόγο σε καθαρίστριες- εργαζόµενες του ∆ήµου 
Εορδαίας, οι οποίες εξέφρασαν την εναντίωσή τους σε ενδεχόµενη άσκηση ένδικων µέσων κατά της υπ’αριθµ 
2007/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Τέλος ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στα παρόντα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να εκφράσουν τις 
απόψεις τους. 
Καιδης Αποστολος, Τσοκτουρίδης Ιωάννης, Γεώργιος Θεοδοσιάδης, Ευσταθιος Κατσιδης, Φώτιος Ιορδανίδης: 
Καθώς δεν µπορεί κανείς να µας πει µε σιγουριά τι θα συµβεί σε περίπτωση κατασταλτικού ελέγχου από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, προτείνουµε να ασκηθούν όλα τα ένδικα µέσα. Επιπροσθέτως θεωρούµε πως είναι προς 
το συµφέρον όλων και το δικό µας αλλά και δικό σας ( καθαριστριών), καθώς θα έχετε πλέον ξεκάθαρη 
απόφαση και για εσάς ως αναγνώριση και της προϋπηρεσίας σας αλλά και ως προς το επιδικασθέν ποσό µε 
τους νόµιµους τόκους.  
Στέφανος Μπίγγας, Μίχος Κωνσταντίνος: Είµαστε αντίθετοι µε την άσκηση των ένδικων µέσων από πλευράς 
του ∆ήµου Εορδαίας. 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος: ∆όθηκε η δυνατότητα να εκφράζουν όλοι οι παρευρισκόµενοι τις απόψεις τους, 
προσωπικά είµαι αντίθετος µε την άσκηση των ένδικων µέσων καθώς από όσον γνωρίζω και άλλοι ∆ήµοι της 
Χώρας έλαβαν σχετικές αποφάσεις για την µη άσκησή τους , αλλά και θεωρώ πως είστε αδικηµένες καθώς ήδη 
έχετε δουλέψει για τις υπηρεσίες που σας ανατέθηκαν χωρίς να σας αναγνωριστούν τα χρόνια αυτά ως 
προϋπηρεσία σας. Τέλος πιστεύω ότι µε την εφαρµογή του ν. 4447/2016 η άσκηση των ένδικων µέσων έγινε 
δυνητική και όχι υποχρεωτική όπως ήταν πριν την έκδοσή του και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο που 
µας καλύπτει ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σε περίπτωση κατασταλτικού ελέγχου. 
Τέλος παραθέτω στο σώµα τις από 22/1/2019 και 6/2/2019 οικονοµικές προσφορές, δικηγόρων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, προκειµένου να αποφασίσουµε σχετικά µε την εξουσιοδότηση ή µη σε δικηγόρο σε 
ενδεχόµενη άσκηση των ένδικων µέσων από πλευράς του ∆ήµου Εορδαίας. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 16/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε:  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 & τις 
διατάξεις του Ν. 4555/2018 
2. την υπ΄αρίθµ 155/2018 Α.Ο.Ε 
3. την υπ΄αρίθµ 1127/18-1-2019 εισήγηση του Νοµικού Σύµβουλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιου Λιάκου 
4. τις από 22/1/2019 και 6/2/2019 οικονοµικές προσφορές, δικηγόρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
5. την εισήγηση του Αντιπροέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
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1. Αποφασίζει την άσκηση έφεσης και την κατάθεση αίτησης αναστολής κατά της υπ΄αρίθµ 2007/2018 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά µε την αγωγή των καθαριστριών του ∆ήµου 
Εορδαίας, για τους λόγους όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης. 
2.  Εξουσιοδοτεί τον ∆ικηγόρο Θεσσαλονίκης Αθανάσιο Τσιούρα µε ΑΜ ∆ΣΘ 7387 να ασκήσει: α) έφεση κατά 
της υπ΄αριθµό 2007/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η δικηγορική αµοιβή του οποίου 
για την ανωτέρω ενέργεια θα ανέλθει, στο ποσό των 172,36 ευρώ µε το ΦΠΑ,  κρίνοντάς την συµφέρουσα για 
τον ∆ήµο και θα αντιµετωπιστεί από τον Κ.Α 00.6111.0000, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 
(σχετ. η υπ΄αρίθµ 341/2964/2019 ΑΑΥ µε Α∆Α 6Π1ΓΩΡ6-ΝΤ7, µε α/α 3 του µητρώου δεσµεύσεων) και β) την 
κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελεστότητας της υπ΄αριθµό 2007/2018 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, η δικηγορική αµοιβή του οποίου για την ανωτέρω ενέργεια θα ανέλθει στο ποσό των 
132,68 ευρώ µε το ΦΠΑ,  κρίνοντάς την συµφέρουσα για τον ∆ήµο και θα αντιµετωπιστεί από τον Κ.Α 
00.6111.0000, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 (σχετ. η υπ΄αρίθµ 341/2964/2019 ΑΑΥ µε Α∆Α 
6Π1ΓΩΡ6-ΝΤ7, µε α/α 3 του µητρώου δεσµεύσεων) και  
3. Εγκρίνει την παράσταση του ανωτέρω ∆ικηγόρου για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά την δικάσιµο ή 
σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης και της αίτησης αναστολής 
εκτελέσεως, κατά της υπ΄αριθµό 2007/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
υποστηρίζοντας τα συµφέροντα του ∆ήµου Εορδαίας και να προβεί σε όλες τις νόµιµες για την εκτέλεση της 
εντολής αυτής. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Κωνσταντίνος Μίχος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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