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Αριθμός 195   

11
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 24
ης

 Μαρηίοσ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 24
η
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 11/20-3-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηωλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ 

ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξωλαϊνύ COVID – 19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ»  

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 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] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο,  9]  Πέηξνο 

Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηε ζέζε ηνπ 

θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνύ κέινπο).  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

 Σηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ή κε αλαηξέζεσο θαηά ηεο ππ' αξηζ. 

38/2020 ηειεζίδηθεο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

3682/19-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 3512/13-3-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 3511/13-3-2020 

Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. 

Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ), πνπ έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: -Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ  θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄ Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ άζθεζε ή κε αλαηξέζεσο θαηά ηεο ππ' αξηζ. 38/2020 ηειεζίδηθεο απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ».- Καηά ηεο ππ' αξηζ. 265/2018 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) αζθήζεθε 

από ην Γήκν Παηξέσλ έθεζε κεηαμύ άιισλ θαη γηα ηνλ ιόγν όηη θαη' εζθαικέλε εξκελεία 

θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ επηδηθάζηεθαλ ζηελ αληίδηθν νη απαηηήζεηο ηεο γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο θαη 8-10-2008 θαη ζπγθεθξηκέλα πνζό 1.080,00€ σο δηαθνξά 

κηζζνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 31-8-2008,  πνζό 1.264,00€ σο δηαθνξά 

κηζζνύ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-9-2008 έσο 30-4-2009, πνζό 456,00 € σο δώξν 

Πάζρα γηα ην έηνο 2008 πνπ ήηαλ θαηαβιεηέν κέρξη 15-4-2008 θαη  πνζό 407,16 επξώ σο 

επίδνκα αδείαο έηνπο 2008 πνπ ήηαλ θαηαβιεηέν κέρξη 1-7-2008 θαζώο νη αλσηέξσ 

απαηηήζεηο είραλ παξαγξαθεί θαη΄ άξζξν 90παξ.3 ηνπ λ.2362/1995 πνπ νξίδεη δηεηή 

παξαγξαθή από γελέζεσο ηεο απαίηεζεο.  - Τν Μνλνκειέο Δθεηείν Παηξώλ κε ηελ ππ' 

αξηζ. 38/2020 ηειεζίδηθε απόθαζή ηνπ απέξξηςε ηνλ σο άλσ ιόγν εθέζεσο κε ην ζθεπηηθό 

όηη ελ πξνθεηκέλσ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ λ. 2362/1995 

"πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη ειέγρνπ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο" όπσο ππνζηήξηδε ν Γήκνο 

Παηξέσλ κε ηελ έθεζή ηνπ, πνπ νξίδνπλ όηη νη απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα απνδνρέο ή 

άιιεο θάζε θύζεσο απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο, έζησ θαη αλ βαζίδνληαη ζε 
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παξαλνκία ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ δηαηάμεηο 

παξαγξάθεηαη κεηά δηεηία από ηεο γελέζεώο ηνπο, αιιά όηη έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

πεξί παξαγξαθήο ηνπ λ.δ. 496/1974 "πεξί Λνγηζηηθνύ ηωλ Ν.Π.Δ.Δ." θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

άξζξν 48 παξ. 3 πνπ νξίδεη όηη "ρξόλνο παξαγξαθήο ηωλ θαηά ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

αμηώζεωλ ηωλ ππαιιήιωλ ηνύηνπ, πνπ ζπλδένληαη κε απηό κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ 

δηθαίνπ, από θαζπζηεξνύκελεο απνδνρέο ή άιιεο πάζεο θύζεωο απνιαβέο ή απνδεκηώζεηο 

από αδηθαηνιόγεην πινπηηζκό είλαη δύν εηώλ"  θαη ην άξζξν 49 ηνπ ίδηνπ σο άλσ Ν.δ/ηνο 

ζύκθσλα κε ην νπνίν "ε παξαγξαθή αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαηά ην 

νπνίν γελλήζεθε ε αμίωζε θαη είλαη δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίωμε απηήο." Έηζη απέξξηςε 

ηνλ σο άλσ ιόγν έθεζεο σο αβάζηκν κε ην ζθεπηηθό όηη ελ πξνθεηκέλσ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 48 παξ. 3 ηνπ λ.δ/ηνο 496/1974, ε δηεηήο παξαγξαθή αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο θαηά ην νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε θαη ζπλεπώο, εθόζνλ νη  απαηηήζεηο 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 8-10-2008 γελλήζεθαλ εληόο ηνπ έηνπο 2008, 

νξζώο ηεο επηδηθάζηεθαλ από ην πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην. Πιελ όκσο ζην άξζξν 56 παξ. 

1 ηνπ λ.δ. 496/1974 αλαθέξεηαη ξεηά όηη "Εμαηξνύληαη ηεο εθαξκνγή ηνπ παξόληνο α) νη 

Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα εμ απηώλ εμαξηώκελα λνκηθά πξόζωπα θαη 

ηδξύκαηα θαη β)..." ελώ όπσο αλαθεξόηαλ θαη ζην δηθόγξαθν ηεο εθέζεσο ζην άξζξν 276 

παξ. 2 εδ. α'  ηνπ "Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ"  (λ.3463/2006) γηα ηελ παξαγξαθή ησλ 

αμηώζεσλ θαηά ησλ Ο.Τ.Α. εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγξαθή ησλ 

αμηώζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.- Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ή κε αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 ηειεζίδηθεο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Παηξώλ.- Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ: - Με ηελ από 30-9-2010 αγσγή ηεο ε Μαξία-Ινπιία Γαιύθα θαηά ηνπ 

Γήκνπ Παξαιίαο, ηνπ νπνίνπ θαζνιηθόο δηάδνρνο είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ, δεηνύζε (όπσο 

ην αίηεκά ηεο πεξηνξίζηεθε θαηόπηλ ηεο λνκόηππεο δειώζεσο ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηεο 

δηθεγόξνπ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιόγεηνπ πινπηηζκνύ αθ’ ελόο λα 

ππνρξεσζεί ν Γήκνο κε απόθαζε πξνζσξηλά εθηειεζηή λα ηεο θαηαβάιιεη γηα δώξα 

Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, επηδόκαηα θαη απνδεκηώζεηο άδεηαο ησλ εηώλ 2008 – 2010 

θαζώο θαη απνδεκίσζε απόιπζεο ην ζπλνιηθό πνζόλ ησλ 14.199,13€ θαη αθ’ εηέξνπ λα 

αλαγλσξηζηεί ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη σο έμνδα θίλεζεο ησλ 

εηώλ 2008-2010 ην πνζόλ ησλ 11.388,00€ θαζώο θαη ηελ δηθαζηηθή ηεο δαπάλε.- Δπ’ 

απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 265/2018 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) ε νπνία, αθνύ απέξξηςε σο λόκσ 

αβάζηκν ην αίηεκα  γηα επηδίθαζε απνδεκίσζεο απόιπζεο, ην αίηεκα γηα ηα έμνδα θίλεζεο 

θαζώο θαη ην παξεπόκελν αίηεκα γηα θαηαβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο από ηελ επόκελε 

εκέξα ιύζεσο ηεο ζπκβάζεσο ηεο ελάγνπζαο, έθαλε ελ κέξεη δεθηή απηή, ππνρξέσζε ηνλ 

Γήκν Παηξέσλ λα θαηαβάιιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζόλ ησλ 10.036,63€ λνκηκόηνθα από 

ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε, θήξπμε πξνζσξηλά 

εθηειεζηή ηελ αλσηέξσ δηάηαμε γηα ην πνζόλ ησλ 5.000,00€ θαη θαηαδίθαζε ηνλ Γήκν 

ζηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο ελάγνπζαο ηα νπνία όξηζε ζε 

350,00€.- Σύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο αλσηέξσ απόθαζεο πνπ ζηεξίρζεθε ζηε θαη 

καξηπξηθή θαηάζεζε ηνπ ηόηε πξόεδξνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ 

Παξαιίαο, «ε ελάγνπζα απαζρνιήζεθε ζαλ δηνηθεηηθόο ππάιιεινο  παξέρνληαο  επί πέληε 

εκέξεο αλά εβδνκάδα, ήηνη από ηελ Δεπηέξα έωο ηελ Παξαζθεπή, επηά ώξεο  εκεξεζίωο 

δειαδή από ηηο 7.30 κέρξη ηηο 14.30, ππό ηελ επνπηεία, ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηωλ 

πξνϊζηακέλωλ ηεο, νη νπνίνη θαζόξηδαλ δεζκεπηηθά γη’ απηή ηνλ ηόπν, ηνλ ρξόλν θαη ηνλ 

ηξόπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηεο, ειέγρνληαο  ηελ επηκειή εθηέιεζή ηεο, γξακκαηεηαθή 
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ππνζηήξημε ζηνλ Οξγαληζκό  Νενιαίαο θαη Άζιεζεο. Η  ελ ιόγω έγθπξε γλήζηα ζύκβαζε 

καζεηείαο ηεο ελάγνπζαο  νξηζκέλνπ ρξόλνπ παξαηάζεθε κηα θνξά, κε ζπλέπεηα  λα 

απαζρνιεζεί ζπλνιηθά ζηνλ ελαγόκελν Δήκν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 19-12-2007 έωο 

6-8-2010. Πεξαηηέξω, απνδείρζεθε όηη ε εξγαζία πνπ παξέρεη ε ελάγνπζα είλαη ίδηα κε 

απηήλ πνπ παξείραλ ζηνλ ελαγόκελν εξγνδόηε ηνπο ηόζν νη εληαζζόκελνη  ζην ηαθηηθό 

πξνζωπηθό απηνύ, δειαδή νη κόληκνη ππάιιεινη, όζν θαη νη κηζζωηνί κε ζπκβάζεηο  

εξγαζίαο  ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, πνπ εξγάδνληαλ ζην ίδην αληηθείκελν θαη κε ην απηό ωξάξην. Ο 

ζθνπόο ηωλ αλωηέξω ζπκβάζεωλ κεηαμύ ηωλ δηαδίθωλ, δελ ήηαλ επνκέλωο ε εθπαίδεπζε 

θαη ε εμνηθείωζε ηεο ελάγνπζαο κε ην αληηθείκελν ηνπ επαγγέικαηνο ηεο γξακκαηέωο, αιιά ε 

παξνρή εξγαζίαο από ηελ καζεηεπόκελε ελάγνπζα πξνο ηνλ ελαγόκελν  Δήκν Παηξέωλ, ν 

νπνίνο ωθειείην από απηή, κε απνηέιεζκα λα ππνθξύπηεη ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

καζεηεπνκέλνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε νπνία ηπγράλεη άθπξε ιόγω κε ηεξήζεωο ηωλ 

πξνβιεπνκέλωλ εθ ηνπ λόκνπ δηαηππώζεώλ ηεο (άξζξα 3,5,6,7 π.δ. 164/2004 θαη 180 ΑΚ), 

αιιά ιεηηνύξγεζε ελ ηνηο πξάγκαζη ωο απιή ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαζ’ όιν ην 

έλδηθν ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ εηώλ 2007-2010.»- Καηά ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο αζθήζεθε 

από ην Γήκν Παηξέσλ έθεζε κεηαμύ άιισλ θαη γηα ηνλ θάησζη ιόγν:- Καηά ην άξζξν 90 

παξ. 3 ηνπ λ. 2362/1995 "πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη ειέγρνπ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο" : 

"Η απαίηεζε νπνηνπδήπνηε ηωλ επί ζρέζεη δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ππαιιήιωλ ηνπ 

Δεκνζίνπ, πνιηηηθώλ ή ζηξαηηωηηθώλ, θαη’ απηνύ, πνπ αθνξά ζε απνδνρέο ή άιιεο θάζε 

θύζεωο απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο, έζηω θαη αλ βαζίδεηαη ζε παξαλνκία ηωλ νξγάλωλ 

ηνπ Δεκνζίνπ ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ δηαηάμεηο παξαγξάθεηαη κεηά δηεηία 

από ηεο γελέζεώο ηεο". Καηά ην άξζξν 91 εδ. α’ ηνπ ίδηνπ λόκνπ: "Επηθπιαζζνκέλεο θάζε 

άιιεο εηδηθήο δηαηάμεωο ηνπ παξόληνο ε παξαγξαθή νπνηαζδήπνηε απαηηήζεωο θαηά ηνπ 

Δεκνζίνπ αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε θαη ήηαλ 

δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίωμε απηήο". Από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ απηώλ ζαθώο 

πξνθύπηεη όηη κε ηελ πξώηε ξπζκίδεηαη εηδηθώο ην ζέκα ηνπ ρξόλνπ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

αμηώζεσλ ησλ επί ζρέζεη δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ 

πνιηηηθώλ ή ζηξαηησηηθώλ, θαη’ απηνύ, πνπ αθνξνύλ ζε απνδνρέο ή άιιεο θάζε θύζεσο 

απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο, έζησ θαη αλ βαζίδνληαη ζε παξαλνκία ησλ νξγάλσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ δηαηάμεηο, θαη νξίδεηαη σο ρξνληθό 

ζεκείν ελάξμεσο ηεο παξαγξαθήο απηήο ε γέλεζε ηεο θάζε αληίζηνηρεο αμηώζεσο. Η 

δηάηαμε απηή, είλαη εηδηθή ζε ζρέζε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 91 εδ. α’ ηνπ αλσηέξσ 

λόκνπ, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη γεληθώο ην ζέκα ηεο έλαξμεο ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο 

νπνηαζδήπνηε αμίσζεο θαηά ηνπ δεκνζίνπ από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην 

νπνίν γελλήζεθε θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμε απηήο, όπσο ηνύην ζαθώο 

ζπλάγεηαη από ηε ξεηή επηθύιαμε σο πξνο ηελ ηζρύ άιισλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ 

ππάξρεη ζην άξζξν 91 εδ. α’ , θαη επνκέλσο θαηηζρύεη απηήο (Α.Δ.Γ. 32/2008, Οι. Α.Π. 

29/2006). Η αλσηέξσ παξαγξαθή κάιηζηα ιακβάλεηαη ππόςε απηεπαγγέιησο από ην 

Γηθαζηήξην. Η ζεζπηδόκελε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο βξαρππξόζεζκε 

παξαγξαθή, ν ρξόλνο ηεο νπνίαο είλαη κηθξόηεξνο από εθείλνλ ησλ παξνκνίσλ αμηώζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 250 αξηζκ. 6 θαη 17 ΑΚ, είλαη ζπληαγκαηηθώο επηηξεπηή θαη δελ αληίθεηηαη 

ζηελ θαηά ην άξζξν 4 § 1 ηνπ Σπληάγκαηνο αξρή ηεο ηζόηεηαο, αθνύ ε δηαθνξεηηθή 

ξύζκηζε δηθαηνινγείηαη από ηελ αλάγθε ηαρείαο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ αμηώζεσλ θαη 

ησλ ζρεηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ (Α.Δ.Γ. 1/2012), νύηε θαη ζηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 20 § 1 ηνπ Σπληάγκαηνο (γηα ην δηθαίσκα αθξόαζεο από ηα δηθαζηήξηα). Δμάιινπ, 

ε ζέζπηζε δηαθνξεηηθνύ ρξόλνπ παξαγξαθήο, θαηά θαηεγνξία αμηώζεσλ ή δηθαηνύρσλ θαη 

ππόρξεσλ, δελ πξνζθξνύεη ζην άξζξν 6 § 1 α’ ηεο ΔΣΓΑ (πνπ εμαζθαιίδεη ζε θάζε 

πξόζσπν λα δηθάδεηαη ε ππόζεζε ηνπ δίθαηα θαη ακεξόιεπηα) νύηε αληίθεηηαη ζηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξώηνπ Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΣΓΑ (πνπ 

επηβάιινπλ ην ζεβαζκό ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξνζώπνπ) αθνύ νη δηαηάμεηο απηέο 

παξεκπνδίδνπλ ηνλ λνκνζέηε λα θαηαξγεί θαη ελνρηθά αθόκε δηθαηώκαηα (ελδερνκέλσο 

θαη κε ηε κέζνδν ηεο αλαδξνκηθήο παξαγξαθήο) θαη όρη λα ζεζπίδεη θαλόλεο πνπ 

θαζνξίδνπλ δηαθνξεηηθό, θαηά πεξίπησζε, ρξόλν παξαγξαθήο ησλ αμηώζεσλ πνπ ζα 

γελλεζνύλ κεηά ηε ηζρύ ηνπο (Α.Δ.Γ. 9/2009, Οι.Α.Π. 38/2005, 22/2005, 31/2007). Τέινο, 

ε αλσηέξσ δηεηήο παξαγξαθή δελ αληίθεηηαη νύηε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 § 3 α’ (πεξί 

πξόζθνξεο πξνζθπγήο ηνπ αηόκνπ επί παξαβηάζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ), 5 § 1 (πεξί 

θαηαξγήζεσο δηθαησκάησλ πξνζώπνπ ή πεξηνξηζκώλ ηνπο), 22 παξ. 1, 26 (πεξί ηεο 

ηζόηεηαο ησλ πξνζώπσλ ελώπηνλ ηνπ λόκνπ θαη απαγόξεπζεο δηαθξίζεσλ), 14 § 1 (πεξί 

δηθαηώκαηνο ηνπ πξνζώπνπ γηα δίθαηε δίθε) ηνπ κε ην Ν. 2462/1997 θπξσζέληνο θαη 

ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο, θαηά ην άξζξν 28 § 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, έρνληνο Γηεζλνύο 

Σπκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα. (ΑΠ Οινκ 4/2015). Τέινο ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 276 παξ. 2 εδ. α' λ.3463/2006 γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ησλ 

ΟΤΑ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ηνπ 

Γεκνζίνπ.- Με ηελ σο άλσ νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

επηδηθάζηεθαλ ζηελ αληίδηθν κεηαμύ άιισλ θαη πνζό 1.080,00€ σο δηαθνξά κηζζνύ γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 31-8-2008,  πνζό 1.264,00€ σο δηαθνξά κηζζνύ γηα 

ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-9-2008 έσο 30-4-2009, πνζό 456,00 € σο δώξν Πάζρα γηα ην 

έηνο 2008 πνπ ήηαλ θαηαβιεηέν κέρξη 15-4-2008 θαη  πνζό 407,16 επξώ σο επίδνκα 

αδείαο έηνπο 2008 πνπ ήηαλ θαηαβιεηέν κέρξη 1-7-2008. Πιελ όκσο ε ππό θξίζε αγσγή 

θαηαηέζεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Παηξώλ ηελ 4-10-2010 θαη επηδόζεθε ζην Γήκν 

Παηξέσλ ηελ 8-10-2010, όπσο πξνθύπηεη από ηε βεβαίσζε ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην 

Πξσηνδηθείν Παηξώλ Γεκεηξίνπ Αξβαλίηε ζηελ θνηλνπνηεζείζα αγσγή. Καηόπηλ ησλ 

αλσηέξσ δηαηάμεσλ νη απαηηήζεηο ηεο αληηδίθνπ γηα δηαθνξά κηζζνύ γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 8-10-2008, γηα δώξν Πάζρα 2008 θαη επίδνκα αδείαο 2008 

είραλ παξαγξαθεί, ιόγσ ηεο σο άλσ ζεζπηδόκελεο δηεηνύο παξαγξαθήο θαη ζπλεπώο θαη' 

εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ επηδηθάζηεθαλ ζηελ αληίδηθν νη σο άλσ 

απαηηήζεηο ηεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο θαη 8-10-2008.- Τν Μνλνκειέο 

Δθεηείν Παηξώλ κε ηελ ππ' αξηζ. 38/2020 απόθαζή ηνπ απέξξηςε ηνλ σο άλσ ιόγν 

εθέζεσο κε ην ζθεπηηθό όηη ελ πξνθεηκέλσ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί 

παξαγξαθήο ηνπ λ. 2362/1995 "πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη ειέγρνπ δαπαλώλ ηνπ 

Κξάηνπο" όπσο ππνζηήξηδε ν Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ έθεζή ηνπ, πνπ νξίδνπλ όηη νη 

απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα απνδνρέο ή άιιεο θάζε θύζεσο απνιαβέο απηώλ ή 

απνδεκηώζεηο, έζησ θαη αλ βαζίδνληαη ζε παξαλνκία ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ζηηο 

πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ δηαηάμεηο παξαγξάθεηαη κεηά δηεηία από ηεο γελέζεώο 

ηνπο , αιιά όηη έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ λ.δ. 496/1974 "πεξί 

Λνγηζηηθνύ ηωλ Ν.Π.Δ.Δ." θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 48 παξ. 3 πνπ νξίδεη όηη "ρξόλνο 

παξαγξαθήο ηωλ θαηά ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ αμηώζεωλ ηωλ ππαιιήιωλ ηνύηνπ, πνπ 

ζπλδένληαη κε απηό κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, από θαζπζηεξνύκελεο απνδνρέο 

ή άιιεο πάζεο θύζεωο απνιαβέο ή απνδεκηώζεηο από αδηθαηνιόγεην πινπηηζκό είλαη δύν 

εηώλ"  θαη ην άξζξν 49 ηνπ ίδηνπ σο άλσ Ν.δ/ηνο ζύκθσλα κε ην νπνίν "ε παξαγξαθή 

αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαηά ην νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε θαη είλαη 

δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμε απηήο." Έηζη απέξξηςε ηνλ σο άλσ ιόγν έθεζεο σο αβάζηκν 

κε ην ζθεπηηθό όηη ελ πξνθεηκέλσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 48 παξ. 3 ηνπ λ.δ/ηνο 496/1974, 

ε δηεηήο παξαγξαθή αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαηά ην νπνίν γελλήζεθε 

ε αμίσζε θαη ζπλεπώο, εθόζνλ νη  απαηηήζεηο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 

8-10-2008 γελλήζεθαλ εληόο ηνπ έηνπο 2008, νξζώο ηεο επηδηθάζηεθαλ από ην 
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πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην. Πιελ όκσο ζην άξζξν 56 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 496/1974 αλαθέξεηαη 

ξεηά όηη "Εμαηξνύληαη ηεο εθαξκνγή ηνπ παξόληνο α) νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηα εμ απηώλ εμαξηώκελα λνκηθά πξόζωπα θαη ηδξύκαηα θαη β)..." ελώ όπσο αλαθεξόηαλ 

θαη ζην δηθόγξαθν ηεο εθέζεσο ζην άξζξν 276 παξ. 2 εδ. α'  ηνπ "Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ"  (λ.3463/2006) γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ησλ Ο.Τ.Α. 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.   

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ έρσ ηε γλώκε όηη έηζη πνπ έθξηλε ην Μνλνκειέο Δθεηείν 

Παηξώλ κε ηελ ππ' αξηζ. 38/2020 ηειεζίδηθε απόθαζή ηνπ παξαβίαζε θαλόλα ηνπ 

νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ θαη γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα αζθεζεί αλαίξεζε θαηά απηήο.- Ο επί 

παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ- Γεώξγηνο Παλ. 

Γεσξγόπνπινο.- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν ελώ κεηά από ζπδήηεζε θαη 

δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, ν θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο δήισζε «απνρή» θαη ν θ. Πέηξνο 

Χσκάο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό». Σε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 

ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή υήθο, λογίζεηαι φς 

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

όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ 

ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

                 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Με ηελ από 30-9-2010 αγσγή ηεο ε Μαξία - Ινπιία Γαιύθα θαηά ηνπ Γήκνπ 

Παξαιίαο, ηνπ νπνίνπ θαζνιηθόο δηάδνρνο είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ, δεηνύζε (όπσο ην 

αίηεκά ηεο πεξηνξίζηεθε θαηόπηλ ηεο λνκόηππεο δειώζεσο ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηεο 

δηθεγόξνπ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιόγεηνπ πινπηηζκνύ, αθ’ ελόο λα 

ππνρξεσζεί ν Γήκνο, κε απόθαζε πξνζσξηλά εθηειεζηή, λα ηεο θαηαβάιιεη γηα δώξα 

Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, επηδόκαηα θαη απνδεκηώζεηο άδεηαο ησλ εηώλ 2008 – 2010 

θαζώο θαη απνδεκίσζε απόιπζεο, ην ζπλνιηθό πνζόλ ησλ 14.199,13€ θαη αθ’ εηέξνπ λα 

αλαγλσξηζηεί ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη σο έμνδα θίλεζεο ησλ 

εηώλ 2008-2010 ην πνζόλ ησλ 11.388,00€, θαζώο θαη ηελ δηθαζηηθή ηεο δαπάλε. 

Δπ’ απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 265/2018 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) ε νπνία, αθνύ απέξξηςε 

σο λόκσ αβάζηκν ην αίηεκα γηα επηδίθαζε απνδεκίσζεο απόιπζεο, ην αίηεκα γηα ηα έμνδα 

θίλεζεο θαζώο θαη ην παξεπόκελν αίηεκα γηα θαηαβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο από ηελ 

επόκελε εκέξα ιύζεσο ηεο ζπκβάζεσο ηεο ελάγνπζαο, έκανε εν μέρει δεκηή ασηή, 

ππνρξέσζε ηνλ Γήκν Παηξέσλ λα θαηαβάιιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζόλ ησλ 10.036,63€ 

λνκηκόηνθα από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε, 

θήξπμε πξνζσξηλά εθηειεζηή ηελ αλσηέξσ δηάηαμε γηα ην πνζόλ ησλ 5.000,00€ θαη 

θαηαδίθαζε ηνλ Γήκν ζηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο ελάγνπζαο ηα 

νπνία όξηζε ζε 350,00€. 

Σύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο αλσηέξσ απόθαζεο πνπ ζηεξίρζεθε ζηε θαη 

καξηπξηθή θαηάζεζε ηνπ ηόηε Πξόεδξνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ 

Παξαιίαο, «ε ελάγνπζα απαζρνιήζεθε ζαλ δηνηθεηηθόο ππάιιεινο  παξέρνληαο  επί πέληε 

εκέξεο αλά εβδνκάδα, ήηνη από ηελ Δεπηέξα έωο ηελ Παξαζθεπή, επηά ώξεο  εκεξεζίωο 

δειαδή από ηηο 7.30 κέρξη ηηο 14.30, ππό ηελ επνπηεία, ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηωλ 
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πξνϊζηακέλωλ ηεο, νη νπνίνη θαζόξηδαλ δεζκεπηηθά γη’ απηή ηνλ ηόπν, ηνλ ρξόλν θαη ηνλ 

ηξόπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηεο, ειέγρνληαο  ηελ επηκειή εθηέιεζή ηεο, γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ζηνλ Οξγαληζκό  Νενιαίαο θαη Άζιεζεο. Η  ελ ιόγω έγθπξε γλήζηα ζύκβαζε 

καζεηείαο ηεο ελάγνπζαο  νξηζκέλνπ ρξόλνπ παξαηάζεθε κηα θνξά, κε ζπλέπεηα  λα 

απαζρνιεζεί ζπλνιηθά ζηνλ ελαγόκελν Δήκν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 19-12-2007 έωο 

6-8-2010. Πεξαηηέξω, απνδείρζεθε όηη ε εξγαζία πνπ παξέρεη ε ελάγνπζα είλαη ίδηα κε 

απηήλ πνπ παξείραλ ζηνλ ελαγόκελν εξγνδόηε ηνπο ηόζν νη εληαζζόκελνη  ζην ηαθηηθό 

πξνζωπηθό απηνύ, δειαδή νη κόληκνη ππάιιεινη, όζν θαη νη κηζζωηνί κε ζπκβάζεηο  

εξγαζίαο  ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, πνπ εξγάδνληαλ ζην ίδην αληηθείκελν θαη κε ην απηό ωξάξην. Ο 

ζθνπόο ηωλ αλωηέξω ζπκβάζεωλ κεηαμύ ηωλ δηαδίθωλ, δελ ήηαλ επνκέλωο ε εθπαίδεπζε 

θαη ε εμνηθείωζε ηεο ελάγνπζαο κε ην αληηθείκελν ηνπ επαγγέικαηνο ηεο γξακκαηέωο, αιιά ε 

παξνρή εξγαζίαο από ηελ καζεηεπόκελε ελάγνπζα πξνο ηνλ ελαγόκελν  Δήκν Παηξέωλ, ν 

νπνίνο ωθειείην από απηή, κε απνηέιεζκα λα ππνθξύπηεη ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

καζεηεπνκέλνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε νπνία ηπγράλεη άθπξε ιόγω κε ηεξήζεωο ηωλ 

πξνβιεπνκέλωλ εθ ηνπ λόκνπ δηαηππώζεώλ ηεο (άξζξα 3,5,6,7 π.δ. 164/2004 θαη 180 ΑΚ), 

αιιά ιεηηνύξγεζε ελ ηνηο πξάγκαζη ωο απιή ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαζ’ όιν ην 

έλδηθν ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ εηώλ 2007-2010.» 

 

Καηά ηης ανφηέρφ αποθάζεφς αζκήθηκε από ηο Γήμο Παηρέφν έθεζη κεηαμύ 

άιισλ θαη γηα ηνλ θάησζη ιόγν: 

Καηά ην άξζξν 90 παξ. 3 ηνπ λ. 2362/1995 "πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη ειέγρνπ 

δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο" : "Η απαίηεζε νπνηνπδήπνηε ηωλ επί ζρέζεη δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ 

δηθαίνπ ππαιιήιωλ ηνπ Δεκνζίνπ, πνιηηηθώλ ή ζηξαηηωηηθώλ, θαη’ απηνύ, πνπ αθνξά ζε 

απνδνρέο ή άιιεο θάζε θύζεωο απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο, έζηω θαη αλ βαζίδεηαη ζε 

παξαλνκία ηωλ νξγάλωλ ηνπ Δεκνζίνπ ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ δηαηάμεηο 

παξαγξάθεηαη κεηά δηεηία από της γενέσεώς της". Καηά ην άξζξν 91 εδ. α’ ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ: "Επηθπιαζζνκέλεο θάζε άιιεο εηδηθήο δηαηάμεωο ηνπ παξόληνο ε παξαγξαθή 

νπνηαζδήπνηε απαηηήζεωο θαηά ηνπ Δεκνζίνπ αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίωμε απηήο". Από ην 

ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ απηώλ ζαθώο πξνθύπηεη όηη κε ηελ πξώηε ξπζκίδεηαη εηδηθώο 

ην ζέκα ηνπ ρξόλνπ ηεο παξαγξαθήο ησλ αμηώζεσλ ησλ επί ζρέζεη δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ πνιηηηθώλ ή ζηξαηησηηθώλ, θαη’ απηνύ, πνπ αθνξνύλ ζε 

απνδνρέο ή άιιεο θάζε θύζεσο απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο, έζησ θαη αλ βαζίδνληαη 

ζε παξαλνκία ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ 

δηαηάμεηο, θαη νξίδεηαη σο ρξνληθό ζεκείν ελάξμεσο ηεο παξαγξαθήο απηήο ε γέλεζε ηεο 

θάζε αληίζηνηρεο αμηώζεσο. Η δηάηαμε απηή, είλαη εηδηθή ζε ζρέζε κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 91 εδ. α’ ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη γεληθώο ην ζέκα ηεο 

έλαξμεο ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο νπνηαζδήπνηε αμίσζεο θαηά ηνπ δεκνζίνπ από ην ηέινο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμε 

απηήο, όπσο ηνύην ζαθώο ζπλάγεηαη από ηε ξεηή επηθύιαμε σο πξνο ηελ ηζρύ άιισλ 

εηδηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ ππάξρεη ζην άξζξν 91 εδ. α’ , θαη επνκέλσο θαηηζρύεη απηήο 

(Α.Δ.Γ. 32/2008, Οι. Α.Π. 29/2006). Η αλσηέξσ παξαγξαθή κάιηζηα ιακβάλεηαη ππόςε 

απηεπαγγέιησο από ην Γηθαζηήξην. Η ζεζπηδόκελε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο 

βξαρππξόζεζκε παξαγξαθή, ν ρξόλνο ηεο νπνίαο είλαη κηθξόηεξνο από εθείλνλ ησλ 

παξνκνίσλ αμηώζεσλ ηνπ άξζξνπ 250 αξηζκ. 6 θαη 17 ΑΚ, είλαη ζπληαγκαηηθώο επηηξεπηή 

θαη δελ αληίθεηηαη ζηελ θαηά ην άξζξν 4 § 1 ηνπ Σπληάγκαηνο αξρή ηεο ηζόηεηαο, αθνύ ε 

δηαθνξεηηθή ξύζκηζε δηθαηνινγείηαη από ηελ αλάγθε ηαρείαο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ 

αμηώζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ (Α.Δ.Γ. 1/2012), νύηε θαη ζηε 
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δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 § 1 ηνπ Σπληάγκαηνο (γηα ην δηθαίσκα αθξόαζεο από ηα 

δηθαζηήξηα). Δμάιινπ, ε ζέζπηζε δηαθνξεηηθνύ ρξόλνπ παξαγξαθήο, θαηά θαηεγνξία 

αμηώζεσλ ή δηθαηνύρσλ θαη ππόρξεσλ, δελ πξνζθξνύεη ζην άξζξν 6 § 1 α’ ηεο ΔΣΓΑ (πνπ 

εμαζθαιίδεη ζε θάζε πξόζσπν λα δηθάδεηαη ε ππόζεζε ηνπ δίθαηα θαη ακεξόιεπηα) νύηε 

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξώηνπ Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΣΓΑ 

(πνπ επηβάιινπλ ην ζεβαζκό ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξνζώπνπ) αθνύ νη δηαηάμεηο απηέο 

παξεκπνδίδνπλ ηνλ λνκνζέηε λα θαηαξγεί θαη ελνρηθά αθόκε δηθαηώκαηα (ελδερνκέλσο 

θαη κε ηε κέζνδν ηεο αλαδξνκηθήο παξαγξαθήο) θαη όρη λα ζεζπίδεη θαλόλεο πνπ 

θαζνξίδνπλ δηαθνξεηηθό, θαηά πεξίπησζε, ρξόλν παξαγξαθήο ησλ αμηώζεσλ πνπ ζα 

γελλεζνύλ κεηά ηε ηζρύ ηνπο (Α.Δ.Γ. 9/2009, Οι.Α.Π. 38/2005, 22/2005, 31/2007). Τέινο, 

ε αλσηέξσ δηεηήο παξαγξαθή δελ αληίθεηηαη νύηε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 § 3 α’ (πεξί 

πξόζθνξεο πξνζθπγήο ηνπ αηόκνπ επί παξαβηάζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ), 5 § 1 (πεξί 

θαηαξγήζεσο δηθαησκάησλ πξνζώπνπ ή πεξηνξηζκώλ ηνπο), 22 παξ. 1, 26 (πεξί ηεο 

ηζόηεηαο ησλ πξνζώπσλ ελώπηνλ ηνπ λόκνπ θαη απαγόξεπζεο δηαθξίζεσλ), 14 § 1 (πεξί 

δηθαηώκαηνο ηνπ πξνζώπνπ γηα δίθαηε δίθε) ηνπ κε ην Ν. 2462/1997 θπξσζέληνο θαη 

ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο, θαηά ην άξζξν 28 § 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, έρνληνο Γηεζλνύο 

Σπκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα. (ΑΠ Οινκ 4/2015). Τέινο ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 276 παξ. 2 εδ. α' λ.3463/2006 γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ησλ 

ΟΤΑ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

Με ηελ σο άλσ νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

επηδηθάζηεθαλ ζηελ αληίδηθν κεηαμύ άιισλ θαη πνζό 1.080,00€ σο δηαθνξά κηζζνύ γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 31-8-2008, πνζό 1.264,00€ σο δηαθνξά κηζζνύ γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από 1-9-2008 έσο 30-4-2009, πνζό 456,00 € σο δώξν Πάζρα γηα ην έηνο 

2008 πνπ ήηαλ θαηαβιεηέν κέρξη 15-4-2008 θαη πνζό 407,16 επξώ σο επίδνκα αδείαο 

έηνπο 2008 πνπ ήηαλ θαηαβιεηέν κέρξη 1-7-2008.  

Πιελ όκσο ε ππό θξίζε αγσγή θαηαηέζεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Παηξώλ 

ηελ 4-10-2010 θαη επηδόζεθε ζην Γήκν Παηξέσλ ηελ 8
ε
-10-2010, όπσο πξνθύπηεη από ηε 

βεβαίσζε ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν Παηξώλ Γεκεηξίνπ Αξβαλίηε 

ζηελ θνηλνπνηεζείζα αγσγή.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ νη απαηηήζεηο ηεο αληηδίθνπ γηα δηαθνξά κηζζνύ 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 8-10-2008, γηα δώξν Πάζρα 2008 θαη επίδνκα 

αδείαο 2008 είραλ παξαγξαθεί, ιόγσ ηεο σο άλσ ζεζπηδόκελεο δηεηνύο παξαγξαθήο θαη 

ζπλεπώο θαη' εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ επηδηθάζηεθαλ ζηελ αληίδηθν 

νη σο άλσ απαηηήζεηο ηεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο θαη 8-10-2008. 

Σο Μονομελές Δθεηείο Παηρών με ηην σπ' αριθ. 38/2020 απόθαζή ηοσ 

απέρριυε ηον φς άνφ λόγο εθέζεφς κε ην ζθεπηηθό όηη ελ πξνθεηκέλσ δελ έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ λ. 2362/1995 "πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη 

ειέγρνπ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο" όπσο ππνζηήξηδε ν Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ έθεζή ηνπ, πνπ 

νξίδνπλ όηη νη απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα απνδνρέο ή άιιεο θάζε θύζεσο απνιαβέο 

απηώλ ή απνδεκηώζεηο, έζησ θαη αλ βαζίδνληαη ζε παξαλνκία ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ δηαηάμεηο παξαγξάθεηαη κεηά δηεηία από ηης 

γενέζεώς ηοσς , αιιά όηη έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ λ.δ. 496/1974 

"πεξί Λνγηζηηθνύ ηωλ Ν.Π.Δ.Δ." θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 48 παξ. 3 πνπ νξίδεη όηη 

"ρξόλνο παξαγξαθήο ηωλ θαηά ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ αμηώζεωλ ηωλ ππαιιήιωλ ηνύηνπ, 

πνπ ζπλδένληαη κε απηό κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, από θαζπζηεξνύκελεο 

απνδνρέο ή άιιεο πάζεο θύζεωο απνιαβέο ή απνδεκηώζεηο από αδηθαηνιόγεην πινπηηζκό 

είλαη δύν εηώλ"  θαη ην άξζξν 49 ηνπ ίδηνπ σο άλσ Ν.δ/ηνο ζύκθσλα κε ην νπνίν "ε 
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παξαγξαθή αξρίδεη από ηο ηέλος ηοσ οικονομικού έηοσς θαηά ην νπνίν γελλήζεθε ε 

αμίσζε θαη είλαη δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμε απηήο."  

Έηζη απέξξηςε ηνλ σο άλσ ιόγν έθεζεο σο αβάζηκν κε ην ζθεπηηθό όηη ελ 

πξνθεηκέλσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 48 παξ. 3 ηνπ λ.δ/ηνο 496/1974, ε δηεηήο παξαγξαθή 

αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαηά ην νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε θαη 

ζπλεπώο, εθόζνλ νη  απαηηήζεηο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο 8-10-2008 

γελλήζεθαλ εληόο ηνπ έηνπο 2008, νξζώο ηεο επηδηθάζηεθαλ από ην πξσηνβάζκην 

Γηθαζηήξην.  

Πιελ όκσο ζην άξζξν 56 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 496/1974 αλαθέξεηαη ξεηά όηη 

"Εμαηξνύληαη ηεο εθαξκνγή ηνπ παξόληνο α) νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα 

εμ απηώλ εμαξηώκελα λνκηθά πξόζωπα θαη ηδξύκαηα θαη β)..." ελώ όπσο αλαθεξόηαλ θαη 

ζην δηθόγξαθν ηεο εθέζεσο ζην άξζξν 276 παξ. 2 εδ. α'  ηνπ "Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ"  (λ.3463/2006) γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ησλ Ο.Τ.Α. 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.   

 

Σύκθσλα κε ηελ Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, έηζη πνπ έθξηλε ην Μνλνκειέο Δθεηείν 

Παηξώλ κε ηελ ππ' αξηζ. 38/2020 ηειεζίδηθε απόθαζή ηνπ παξαβίαζε θαλόλα ηνπ 

νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ θαη γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα αζθεζεί αλαίξεζε θαηά απηήο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγκρίνει ηην άζκηζη αναίρεζης 

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 ηειεζίδηθεο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ.  

 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                   Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 
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