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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 31η Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 12/27-32020, 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 «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών
ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε - 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
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηε ζέζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνύ
κέινπο).
…………………………………………...…………………………………………………..
ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 762/2018
νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ
δηαθνξώλ)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 3846/27-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ.
3819/26-3-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη ε αξηζ.
3806/26-3-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ), πνπ έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ.
762/2018 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία
εξγαηηθώλ δηαθνξώλ)΄΄ - Η νθία Μαληώηε ηνπ Αλδξέα κε ηελ από 27-12-2013 αγσγή ηεο
ζηξεθόκελε θαηά ηνπ λπηδ κε ηελ επσλπκία ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΣΡΑ θαη θαηά ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ δεηνύζε λα ηεο
θαηαβιεζεί ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 32.850 επξώ πνπ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, αληηζηνηρεί
ζε απνδνρέο πνπ αλαινγνύλ ζην αλζπγηεηλό επίδνκα θαη ζε έμνδα θίλεζεο γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο θαη 31-12-2012. Δπ’ απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 762/2018
νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ
δηαθνξώλ) κε ηελ νπνία αθνύ απνξξίθζεθε ε αγσγή σο πξνο ην πξώην ελαγόκελν λπηδ κε ηελ
αηηηνινγία όηη πξαγκαηηθόο εξγνδόηεο ηελ ελάγνπζαο ήηαλ ν Γήκνο Παηξέσλ ελ ζπλερεία
αθελόο ππνρξεώζεθε ν Γήκνο Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 4.056 επξώ (πνπ
αληηζηνηρνύζε ζην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο από 1-1-2011 έσο 29-10-2012 θαζώο έθξηλε
όηη νη απαηηήζεηο ηεο γηα ηα πξνεγνύκελε έηε είραλ παξαγξαθεί) θαη αθεηέξνπ
αλαγλσξίζηεθε ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιιεη ζηε αληίδηθν επηπιένλ ην πνζό ησλ
8.030 επξώ λνκηκόηνθα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη έσο εμνθιήζεσο (πνπ αληηζηνηρνύζε
ζηα έμνδα θίλεζεο από 1-1-2011 έσο 29-10-2012 θαζώο έθξηλε όηη νη απαηηήζεηο ηεο γηα ηα
πξνεγνύκελε έηε είραλ παξαγξαθεί) θαη θαηαδηθάζηεθε ν Γήκνο ζηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ
δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο αληηδίθνπ ηα νπνία όξηζε ζε 150 επξώ. -Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε
απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 762/2018 απόθαζεο ηνπ
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Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ). - Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ:
- Η νθία Μαληώηε ηνπ Αλδξέα κε ηελ από 27-12-2013 αγσγή ηεο ζηξεθόκελε θαηά ηνπ
Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΣΡΑ θαη θαηά ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ δεηνύζε λα ηεο θαηαβιεζεί ην
ζπλνιηθό πνζό ησλ 32.850 επξώ πνπ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, αληηζηνηρεί ζε απνδνρέο
πνπ αλαινγνύλ ζην αλζπγηεηλό επίδνκα θαη ζε έμνδα θίλεζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 11-2008 έσο θαη 31-12-2012. Δπ’ απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 762/2018 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) κε ηελ νπνία
αθνύ απνξξίθζεθε ε αγσγή σο πξνο ην πξώην ελαγόκελν λπηδ κε ηελ αηηηνινγία όηη
πξαγκαηηθόο εξγνδόηεο ηελ ελάγνπζαο ήηαλ ν Γήκνο Παηξέσλ ελ ζπλερεία αθελόο
ππνρξεώζεθε ν Γήκνο Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 4.056 επξώ (πνπ
αληηζηνηρνύζε ζην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο από 1-1-2011 έσο 29-10-2012 θαζώο έθξηλε
όηη νη απαηηήζεηο ηεο γηα ηα πξνεγνύκελε έηε είραλ παξαγξαθεί) θαη αθεηέξνπ
αλαγλσξίζηεθε ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιιεη ζηε αληίδηθν επηπιένλ ην πνζό ησλ
8.030 επξώ λνκηκόηνθα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη έσο εμνθιήζεσο (πνπ αληηζηνηρνύζε
ζηα έμνδα θίλεζεο από 1-1-2011 έσο 29-10-2012 θαζώο έθξηλε όηη νη απαηηήζεηο ηεο γηα ηα
πξνεγνύκελε έηε είραλ παξαγξαθεί) θαη θαηαδηθάζηεθε ν Γήκνο ζηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ
δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο αληηδίθνπ ηα νπνία όξηζε ζε 150 επξώ. - Καη’ εζθαικέλε εξκελεία
θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαη θαθή εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ ε σο άλσ απόθαζε
δέρηεθε όηη εξγνδόηεο ηεο ήηαλ ν Γήκνο Παηξέσλ θαη όρη ε ΑΓΔΠ κε ηελ νπνία είρε
ππνγξάςεη ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο θαζαξίζηξηαο θαη ε
νπνία εμαθνινπζνύζε λα ηεο θαηαβάιιεη ην κηζζό θαζ’ όιν ην επίδηθν ρξνληθό δηάζηεκα.
Όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. πξση. Β/600/17-11-2016 έγγξαθν ηεο ε Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ελάγνπζα δελ δηέζεηε θαλέλα ζηνηρείν δηόηη δελ
αλήθε ζην κεηαθεξόκελν πξνζσπηθό ηεο ΑΓΔΠ. Άιισζηε έρεη θξηζεί όηη ζε πεξίπησζε
δαλεηζκνύ εξγαζίαο κε ζπλαίλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνύ ν κελ
κηζζσηόο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην δεπηεξνγελή εξγνδόηε βάζεη ηνπ
ζπκβαηηθνύ ή λόκηκνπ σξαξίνπ θαη λα ππαθνύεη ζηηο εληνιέο ηνπ, εθόζνλ ηνύηεο δελ
πξνζθξνύνπλ ζηε ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ δαλεηδόκελνπ κηζζσηνύ, ν δε ηξίηνο αλαιακβάλεη
ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ δελ απνξξένπλ από ηελ αξρηθή ζύκβαζε (θαζώο δελ
ππεηζέξρεηαη ζ’ απηήλ) αιιά πξνθύπηνπλ ην πξώηνλ θαη απηνηειώο (ad hoc ΜνλΠξΠαηξ
541/2018), εμαίξεζε ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ δελ ζπληξέρεη. - Πεξαηηέξσ θαη’ εζθαικέλε
εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαη θαθή εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ, αλ θαη ζην
ζθεπηηθό ηεο ε σο άλσ απόθαζε δέρεηαη όηη αλαθνξηθά κε ηηο αμηώζεηο ηεο αληηδίθνπ
εθαξκόδεηαη ην άξζξν 90 παξ. 3 ηνπ λ. 2362/1995 (ζύκθσλα κε ην νπνίν ρξνληθή αθεηεξία
ηεο παξαγξαθήο γηα ηηο αμηώζεηο ησλ ππαιιήισλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαηά ησλ Γήκσλ πνπ
αθνξνύλ απνδνρέο ή θάζε είδνπο άιιεο απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο είλαη ε γέλλεζε ηεο
θάζε αληίζηνηρεο αμίσζεο θαη όρη ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε
θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμή ηεο), εληνύηνηο ηεο επηδηθάδεη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα
από 1-1-2011 έσο 31-12-2011 παξόιν πνπ ε αγσγή επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε, επηδόζεθε ζην
Γήκν Παηξέσλ ηελ 30-12-2013 θαη σο εθ ηνύηνπ όιεο νη απαηηήζεηο πνπ γελλήζεθαλ κέρξη
ηελ 30-12-2011 είραλ παξαγξαθεί. - Δπίζεο θαη’ εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ
λόκνπ θαη θαθή εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ ε σο άλσ απόθαζε επηδίθαζε ζηελ
αληίδηθν έμνδα θίλεζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2011 θαη κεηέπεηηα δεδνκέλνπ όηη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ λ.4024/2011 από ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαηαξγήζεθαλ.
- Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, έρσ ηε γλώκε όηη πξέπεη λα αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ.
762/2018 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ
δηαθνξώλ). - Ο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - Γεώξγηνο
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Παλ. Γεσξγόπνπινο.-

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ελώ θαηά ηελ ςεθνθνξία επί
ηεο πξόηαζεο γηα άζθεζε έθεζεο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή –
Αληηδεκάξρνπ θαη ηε γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ:
Οη θ.θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε – Βαγελά,
Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Παλαγηώηεο Μειάο, Μαξία Φηινπνύινπ,
Πέηξνο Φσκάο, ςήθηζαλ «ππέξ».
Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο ςήθηζε: «Να κελ αζθεζεί έθεζε δεδνκέλνπ όηη όιεο νη
ππνζέζεηο εξγαηηθώλ δηαθνξώλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν».
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο ςήθηζε: «Να κελ αζθεζεί έθεζε θαη λα δίδνληαη ζηνπο
εξγαδόκελνπο ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο».
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό».
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζε 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,
η Οικονομική Δπιηροπή,
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Η νθία Μαληώηε ηνπ Αλδξέα κε ηελ από 27-12-2013 αγσγή ηεο ζηξεθόκελε θαηά
ηνπ Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΣΡΑ θαη θαηά ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ δεηνύζε λα ηεο θαηαβιεζεί
ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 32.850 επξώ πνπ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, αληηζηνηρεί ζε
απνδνρέο πνπ αλαινγνύλ ζην αλζπγηεηλό επίδνκα θαη ζε έμνδα θίλεζεο γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1-1-2008 έσο θαη 31-12-2012. Δπ’ απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 762/2018
νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ
δηαθνξώλ) κε ηελ νπνία αθνύ απνξξίθζεθε ε αγσγή σο πξνο ην πξώην ελαγόκελν λπηδ κε
ηελ αηηηνινγία όηη πξαγκαηηθόο εξγνδόηεο ηελ ελάγνπζαο ήηαλ ν Γήκνο Παηξέσλ ελ
ζπλερεία αθελόο ππνρξεώζεθε ν Γήκνο Παηξέσλ λα ηεο θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 4.056
επξώ (πνπ αληηζηνηρνύζε ζην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο από 1-1-2011 έσο 29-10-2012
θαζώο έθξηλε όηη νη απαηηήζεηο ηεο γηα ηα πξνεγνύκελε έηε είραλ παξαγξαθεί) θαη
αθεηέξνπ αλαγλσξίζηεθε ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιιεη ζηελ αληίδηθν επηπιένλ
ην πνζό ησλ 8.030 επξώ λνκηκόηνθα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη έσο εμνθιήζεσο
(πνπ αληηζηνηρνύζε ζηα έμνδα θίλεζεο από 1-1-2011 έσο 29-10-2012 θαζώο έθξηλε όηη νη
απαηηήζεηο ηεο γηα ηα πξνεγνύκελε έηε είραλ παξαγξαθεί) θαη θαηαδηθάζηεθε ν Γήκνο
ζηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο αληηδίθνπ ηα νπνία όξηζε ζε 150 επξώ.
ύκθσλα κε ηελ Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, θαη’ εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή
ηνπ λόκνπ θαη θαθή εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ ε σο άλσ απόθαζε δέρηεθε όηη
εξγνδόηεο ηεο ήηαλ ν Γήκνο Παηξέσλ θαη όρη ε ΑΓΔΠ κε ηελ νπνία είρε ππνγξάςεη
ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο θαζαξίζηξηαο θαη ε νπνία
εμαθνινπζνύζε λα ηεο θαηαβάιιεη ην κηζζό θαζ’ όιν ην επίδηθν ρξνληθό δηάζηεκα. Όπσο
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πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. πξση. Β/600/17-11-2016 έγγξαθν ηεο ε Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ελάγνπζα δελ δηέζεηε θαλέλα ζηνηρείν δηόηη δελ
αλήθε ζην κεηαθεξόκελν πξνζσπηθό ηεο ΑΓΔΠ. Άιισζηε έρεη θξηζεί όηη ζε πεξίπησζε
δαλεηζκνύ εξγαζίαο κε ζπλαίλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνύ ν
κελ κηζζσηόο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ζην δεπηεξνγελή εξγνδόηε βάζεη
ηνπ ζπκβαηηθνύ ή λόκηκνπ σξαξίνπ θαη λα ππαθνύεη ζηηο εληνιέο ηνπ, εθόζνλ ηνύηεο δελ
πξνζθξνύνπλ ζηε ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ δαλεηδόκελνπ κηζζσηνύ, ν δε ηξίηνο
αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ δελ απνξξένπλ από ηελ αξρηθή
ζύκβαζε (θαζώο δελ ππεηζέξρεηαη ζ’ απηήλ) αιιά πξνθύπηνπλ ην πξώηνλ θαη απηνηειώο
(ad hoc ΜνλΠξΠαηξ 541/2018), εμαίξεζε ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ δελ ζπληξέρεη.
Πεξαηηέξσ θαη’ εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαη θαθή εθηίκεζε
ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ, αλ θαη ζην ζθεπηηθό ηεο ε σο άλσ απόθαζε δέρεηαη όηη
αλαθνξηθά κε ηηο αμηώζεηο ηεο αληηδίθνπ εθαξκόδεηαη ην άξζξν 90 παξ. 3 ηνπ λ.
2362/1995 (ζύκθσλα κε ην νπνίν ρξνληθή αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο γηα ηηο αμηώζεηο ησλ
ππαιιήισλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαηά ησλ Γήκσλ πνπ αθνξνύλ απνδνρέο ή θάζε είδνπο
άιιεο απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο είλαη ε γέλλεζε ηεο θάζε αληίζηνηρεο αμίσζεο θαη
όρη ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε θαη ήηαλ δπλαηή ε
δηθαζηηθή επηδίσμή ηεο), εληνύηνηο ηεο επηδηθάδεη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2011
έσο 31-12-2011 παξόιν πνπ ε αγσγή επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε, επηδόζεθε ζην Γήκν
Παηξέσλ ηελ 30-12-2013 θαη σο εθ ηνύηνπ όιεο νη απαηηήζεηο πνπ γελλήζεθαλ κέρξη ηελ
30-12-2011 είραλ παξαγξαθεί.
Δπίζεο θαη’ εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαη θαθή εθηίκεζε ηνπ
απνδεηθηηθνύ πιηθνύ ε σο άλσ απόθαζε επηδίθαζε ζηελ αληίδηθν έμνδα θίλεζεο γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2011 θαη κεηέπεηηα δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 30
παξ. 1 ηνπ λ.4024/2011 από ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαηαξγήζεθαλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 762/2018
απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ
δηαθνξώλ).
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγκρίνει ηην άζκηζη έθεζης θαηά
ηεο ππ’ αξηζ. 762/2018 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ
(εηδηθή δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ).
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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