
Αρηζκός  620    

33
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 22
ας

 επηεκβρίοσ  2020 

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

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22
α
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο 

Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).  

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

620/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

621/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

631/2020). 

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

θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 421/2020 

απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 12582/18-9-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 12369/15-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 12368/15-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο 

επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ), νη 

νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ 

άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 421/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ΄΄ - ΣΦΔΤ.: - Η ππ’ αξηζ. 421/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - 

Με ηελ από 30-7-2018 αγσγή ηνπο νη ελάγνληεο: 1) Βαζίιεηνο Φξπζαΐηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ, 2) 

Μαγδαιελή Τζίιε ηνπ Αρηιιέα, 3) Δπαλζία Θενδσξνπνύινπ ηνπ Φαξαιάκπνπο θαη 4) Αλδξέαο 

Τάληνπιαο ηνπ Νηθνιάνπ επηδίσμαλ λα αλαγλσξηζηνύλ όηη ζπλδένληαη κε ηνλ Γήκν Παηξέσλ κε 

ζύκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ από ηεο ηζρύνο ηεο ππ’ αξηζ. 460/28-7-2010 
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απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. - Δπί ηεο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 421/2020 

νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία) κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίζηεθε όηη νη ελάγνληεο ζπλδένληαη κε ηνλ Γήκν Παηξέσλ κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ από 28-7-2010, νπόηε θαη εγθξίζεθε ε κεηαθνξά ηνπο από ηελ 

Δ.Τ.Α.Α. ζην Γήκν Παηξέσλ δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 460/28-7-2010 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, θαη δε ν πξώηνο θαη ν ηέηαξηνο ζε ζέζε θιάδνπ Γ.Δ.1 Γηνηθεηηθνύ, ε δεύηεξε θαη 

Τξίηε αληίζηνηρα, ζε ζέζε θιάδνπ Π.Δ.1 Γηνηθεηηθνύ θαη ζε ζέζε θιάδνπ Τ.Δ. Γηνηθεηηθνύ 

Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ 

άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 421/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

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

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

ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Με ηελ από 30-7-2018 αγσγή ηνπο νη ελάγνληεο 1) Βαζίιεηνο Φξπζαΐηεο ηνπ 

Αλαζηαζίνπ, 2) Μαγδαιελή Τζίιε ηνπ Αρηιιέα 3) Δπαλζία Θενδσξνπνύινπ ηνπ Φαξαιάκπνπο 

θαη 4) Αλδξέαο Τάληνπιαο ηνπ Νηθνιάνπ επηδίσμαλ λα αλαγλσξηζηνύλ όηη ζπλδένληαη κε ηνλ 

δήκν Παηξέσλ κε ζύκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ από ηεο ηζρύνο ηεο ππ’ αξηζκ. 

460/28-7-10 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ. - Δπί ηεο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ 

αξηζκ.  421/2020 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία) 

κε ηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε όηη νη άλσ ελάγνληεο ζπλδένληαη κε ηνλ Γήκν Παηξέσλ κε ζύκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ από 28-07-2010, νπόηε θαη εγθξίζεθε ε κεηαθνξά ηνπο 

από ηελ Δ.Τ.Α.Α. ζην Γήκν Παηξέσλ δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 460/28-07-2010 απόθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ ηνπ Σπκβνπιίνπ, θαη δε ν πξώηνο θαη ν ηέηαξηνο ζε ζέζε θιάδνπ Γ.Δ. 1 Γηνηθεηηθνύ, 

ε  δεύηεξε θαη ηξίηε αληίζηνηρα, ζε ζέζε θιάδνπ Π.Δ.1 Γηνηθεηηθνύ θαη ζε ζέζε θιάδνπ Τ.Δ. 

Γηνηθεηηθνύ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ. - Τν Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζε απηή ηελ θξίζε κε ην 

ζθεπηηθό όηη «ήηαλ λόκηκε ε κεηαθνξά ησλ ελαγόλησλ από ηελ Δ.Τ.Α.Α. ζηνλ ελαγόκελν, αθνύ 

πιεξνύληαλ όιεο νη απαξαίηεηεο πξνο ηνύην πξνϋπνζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα άπαληεο νη 

ελάγνληεο ζπλδένληαλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ κε ηελ Δ.Τ.Α.Α. κέρξη 31-12-

2005, ε δε Δ.Τ.Α.Α. ιύζεθε ελ ηέιεη κέρξη ηεο 31-12-2010, όπσο ε αληίζηνηρε πξνζεζκία 

παξαηάζεθε ηειηθώο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 3 ηνπ Ν. 3812/2009, ελώ ην γεγνλόο όηη ε 

Δ.Τ.Α.Α. ζπληζηά αζηηθή κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα εηαηξεία δελ δύλαηαη λα νδεγήζεη ην 

Γηθαζηήξην ζε αληίζεηε πεξί απηνύ θξίζε, αθνύ ην άξζξν 18 παξ. 5α ηνπ Ν. 3731/2008 επέθηεηλε 

γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ησλ παξ. 3 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ 

Κ.Γ.Κ θαη ζην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ αζηηθώλ εηαηξεηώλ κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ είρε πξνζιεθζεί κέρξη ηηο 31-12-2005, εθόζνλ νη εηαηξείεο απηέο 

ιύζεθαλ κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία, πξνζεζκία, ε νπνία, όπσο πξνειέρζε, παξαηάζεθε κέρξη 

31-12-2010». - Σπλεπώο, έρσ ηελ γλώκε όηη δελ ζα επδνθηκήζεη έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

421/2020 νξηζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία). – Η  

επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε ν θ. 

Φξήζηνο Κνξδάο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-

Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 12368/15-

9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο 

Παξαζθεπήο Σθαέινπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Δγθρίλεη ηελ κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 421/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 12368/15-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί 

παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ από 30-7-2018 αγσγή ηνπο νη ελάγνληεο: 1) Βαζίιεηνο 

Φξπζαΐηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ, 2) Μαγδαιελή Τζίιε ηνπ Αρηιιέα 3) Δπαλζία Θενδσξνπνύινπ ηνπ 

Φαξαιάκπνπο θαη 4) Αλδξέαο Τάληνπιαο ηνπ Νηθνιάνπ επηδίσμαλ λα αλαγλσξηζηνύλ όηη 

ζπλδένληαη κε ηνλ δήκν Παηξέσλ κε ζύκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ από ηεο 
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ηζρύνο ηεο ππ’ αξηζ. 460/28-7-10 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ. 

Δπί ηεο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 421/2020 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία) κε ηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε όηη νη άλσ ελάγνληεο 

ζπλδένληαη κε ηνλ Γήκν Παηξέσλ κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ από 28-

07-2010, νπόηε θαη εγθξίζεθε ε κεηαθνξά ηνπο από ηελ Δ.Τ.Α.Α. ζην Γήκν Παηξέσλ δπλάκεη ηεο 

ππ’ αξ. 460/28-07-2010 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ηνπ Σπκβνπιίνπ, θαη δε ν πξώηνο θαη ν 

ηέηαξηνο ζε ζέζε θιάδνπ Γ.Δ. 1 Γηνηθεηηθνύ, ε δεύηεξε θαη ηξίηε αληίζηνηρα, ζε ζέζε θιάδνπ 

Π.Δ.1 Γηνηθεηηθνύ θαη ζε ζέζε θιάδνπ Τ.Δ. Γηνηθεηηθνύ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ.  

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12368/15-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ, ην Γηθαζηήξην 

θαηέιεμε ζε απηή ηελ θξίζε κε ην ζθεπηηθό όηη «ήηαν νόμιμη η μεηαθορά ηων εναγόνηων από ηην 

Ε.Τ.Α.Α. ζηον εναγόμενο, αθού πληρούνηαν όλες οι απαραίηηηες προς ηούηο προϋποθέζεις και 

ζσγκεκριμένα άπανηες οι ενάγονηες ζσνδέονηαν με ζσμβάζεις εργαζίας αορίζηοσ τρόνοσ με ηην 

Ε.Τ.Α.Α. μέτρι 31-12-2005, η δε Ε.Τ.Α.Α. λύθηκε εν ηέλει μέτρι ηης 31-12-2010, όπως η ανηίζηοιτη 

προθεζμία παραηάθηκε ηελικώς δσνάμει ηοσ άρθροσ 17 παρ. 3 ηοσ Ν. 3812/2009, ενώ ηο γεγονός όηι 

η Ε.Τ.Α.Α. ζσνιζηά αζηική μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα εηαιρεία δεν δύναηαι να οδηγήζει ηο 

Δικαζηήριο ζε ανηίθεηη περί ασηού κρίζη, αθού ηο άρθρο 18 παρ. 5α ηοσ Ν. 3731/2008 επέκηεινε για 

λόγοσς ίζης μεηατείριζης ηην εθαρμογή ηων ρσθμίζεων ηων παρ. 3 και 7 ηοσ άρθροσ 269 ηοσ Κ.Δ.Κ 

και ζηο προζωπικό με ζτέζη εργαζίας αορίζηοσ τρόνοσ αζηικών εηαιρειών με κερδοζκοπικού 

ταρακηήρα ποσ είτε προζληθθεί μέτρι ηις 31-12-2005, εθόζον οι εηαιρείες ασηές λύθηκαν μέτρι ηην 

ως άνω ημερομηνία, προθεζμία, η οποία, όπως προελέτθη, παραηάθηκε μέτρι 31-12-2010».  

Σπλεπώο, δελ ζα επδνθηκήζεη έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 421/2020 νξηζηηθήο απνθάζεσο 

ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (εηδηθή δηαδηθαζία). 

 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 
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