ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 311/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25650/3-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά
την δικάσιµο της 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της
αγωγής των Κωνσταντίνου Ιωαννίδη και λοιπά που στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 30-12-2011 και αριθµό κατάθεσης 202/2011 αγωγή του
Κωνσταντίνου Ιωαννίδη και άλλων 36 δηµοτικών υπαλλήλων του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού
διαδόχου των πρώην ∆ήµου Ελλοµένου, Σφακιωτών δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται
τα ακολουθα:
Επειδή αυτοί, ως µόνιµοι υπάλληλοι του αντιδίκου Ο.Τ.Α και υπαγόµενοι στο µισθολογικό πλαίσιο του
<< Νέου Μισθολογίου>> (όπως καθιερώθηκε και ισχύει από 01/01/1997 και εντεύθεν, µε τον
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Ν.2470/1997, έχουν νόµιµο δικαίωµα σε απολαβή κάθε χρηµατικής παροχής που προσαυξάνει,
άλλως επεκτείνει κάθε αντίστοιχη µισθολογική (παροχή) η οποία ήδη προβλέπεται και χορηγείται
τόσο σε συναδέλφους τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆ όσο και σε αυτούς, εφόσον
άπαντες υπάγονται στο ενιαίο πλαίσιο του ανωτέρω µισθολογικού καθεστώτος, και καθώς δεν
λαµβάνουν (κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα) πρόσθετες παροχές που να είναι, ως κε της φύσεως και
του σκοπού τους, συµψηφιστέες µε την επίδικη αµοιβή του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3016/2002,(βλ.
σχετικώς και Σ.τ.Ε 498/2004) δικαιούνται να την λάβουν αναδροµικά και δη από την 01/01/2002,
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 παρ.1 του Συντάγµατος και 14 παρ.1 και 2 του Ν.3016/ 2002
Τούτο δε διότι, εάν αυτοί παραλειφθούν από τις ανωτέρω εκτιθέµενες επιλεκτικές περιπτώσεις
χορηγήσεως µισθολογικών παροχών, διασαλεύεται η µισθολογική ισότητα για την οποία δεσµεύτηκε
ο Νοµοθέτης του Ν.2470/1997 και δηµιουργούνται, άδικα και παράνοµα, µισθολογικές κατηγορίες 2
<< ταχυτήτων>> είναι δε προφανές ότι, οι µεθοδευµένες αυτές παροχές, έρχονται σε ευθεία αντίθεση
προς τις, υπερκείµενες των διατάξεων αυτών, συνταγµατικές διατάξεις και συγκεκριµένα εκείνες των
άρθρων 4 και 22 του ισχύοντος Συντάγµατος.
Πράγµατι η, µε βάση τις διατάξεις αυτές, συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας,
παραβιάζεται κατάφωρα από τις ανωτέρω Υ.Α, οι οποίες επιλεκτικά, προκρίνουν την καταβολή των
προβλεπόµενων από αυτές, χρηµατικών παροχών σε ορισµένους µόνο δικαιούχους υπάλληλους του
∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. κατ΄ αποκλεισµό άλλων, όπως οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α ( οι οποίοι, σε κάθε
περίπτωση τελούν σε ουσιωδώς όµοιες συνθήκες απασχόλησης και ωραρίου προς τους ανωτέρω
συναδέλφους τους), τούτο δε συµβαίνει χωρίς καν την επίκληση λόγων δηµόσιου ή κοινωνικού
συµφέροντος, που να δικαιολογούν είτε την επιλεκτική καταβολή, είτε την αντίστοιχη παράλειψη
τους.
Εποµένως, µε βάση τα ανωτέρω εκτιθέµενα και δυνάµει της αρχής της ισότητας του άρθρου 4 παρ.1
του Συντάγµατος υπό την έκφανση της ίσης µεταχειρίσεως του διοικούµενων από τον Νοµοθέτη και
την κανονιστικώς δρώσα ∆ιοίκηση και εφ΄ όσον δεν υφίσταται αποχρών λόγος δηµόσιου
συµφέροντος που να καθιστά δικαιολογηµένη και ανεκτή την διαφοροποίηση µας από τους ρητώς
αναγνωρισµένους ως δικαιούχους υπαλλήλους, επιβάλλεται η επέκταση του κανονιστικού
περιεχοµένου των ΚΥΑ για την χορήγηση της πρόσθετης αµοιβής των 176 Ευρώ και σε εµάς ως
δηµοτικούς υπαλλήλους (ήτοι µόνιµους υπαλλήλους του εναγοµένου) καθώς πληρούµε την
αποκλειστική (κατά την σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία του άρθρου 14 του ν.3016/2002)
προϋπόθεση απολήψεως της, ήτοι την υπαγωγή µας στο ενιαίο µισθολογικό σύστηµα του Ν.2470/
1997. Συνεπώς κάθε ένας και κάθε µια από εµάς δικαιούται τη πρόσθετη µηνιαία αµοιβή των 176
Ευρώ από 01/01/2009-31/12/2011.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα,
για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατική έδρα Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 13ης-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο εναντίον της αγωγής των Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, Νικόλαου
Καββαδά, Κων/νας Κακλαµάνη, Φωτεινής Κακωνά, Γεώργιου Καπατσώρη, Ευάγγελου Καραβία,
Αντωνίου Καραµιχάλη, Αγγελικής Καράµπαλη, Χρήστου Καρτάνου, Ελένης Καρύδη, Γεώργιου
Καταγή, Απόστολου Κατωπόδη, Θωµά Κατωπόδη, Σπυρίδωνα Κατωπόδη, Γεώργιου Κατωπόδη,
Πέτρου Κόγκα, Γεώργιου Κόγκα, Αριστείδη Κονιδάρη, Ευτυχίας Κοντογιώργη, Κων/νου Κοντογιώργη,
∆ηµητρίου Κοντοµίχη, Μαρίνας Κούρτη, Παναγιώτη Κούστα, Γρηγόριου Κουτσαύτη, Μιχαήλ Λάζαρη,
Σωτηρίου Λάζαρη, Σοφοκλή Λογοθέτη, Κων/νου Λογοθέτη και Επαµεινώνδα Λιβιστάνου,
Ευφροσύνης Κοντογιώργη, Κων/νου Λάζαρη Ειρήνης Κρίκου, Αικατερίνης Καββαδά, Κων/νου
Κολτσίδα, Θωµά Καγκελάρη, ∆ιαµαντή Ζαφειριάδη
Να καταθέσει υπόµνηµα και τυχόν πρόσθετους λόγους. Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατική έδρα Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 13ης-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη
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µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο εναντίον της αγωγής των Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, Νικόλαου
Καββαδά, Κων/νας Κακλαµάνη, Φωτεινής Κακωνά, Γεώργιου Καπατσώρη, Ευάγγελου Καραβία,
Αντωνίου Καραµιχάλη, Αγγελικής Καράµπαλη, Χρήστου Καρτάνου, Ελένης Καρύδη, Γεώργιου
Καταγή, Απόστολου Κατωπόδη, Θωµά Κατωπόδη, Σπυρίδωνα Κατωπόδη, Γεώργιου Κατωπόδη,
Πέτρου Κόγκα, Γεώργιου Κόγκα, Αριστείδη Κονιδάρη, Ευτυχίας Κοντογιώργη, Κων/νου Κοντογιώργη,
∆ηµητρίου Κοντοµίχη, Μαρίνας Κούρτη, Παναγιώτη Κούστα, Γρηγόριου Κουτσαύτη, Μιχαήλ Λάζαρη,
Σωτηρίου Λάζαρη, Σοφοκλή Λογοθέτη, Κων/νου Λογοθέτη και Επαµεινώνδα Λιβιστάνου,
Ευφροσύνης Κοντογιώργη, Κων/νου Λάζαρη Ειρήνης Κρίκου, Αικατερίνης Καββαδά, Κων/νου
Κολτσίδα, Θωµά Καγκελάρη, ∆ιαµαντή Ζαφειριάδη
Να καταθέσει υπόµνηµα και τυχόν πρόσθετους λόγους. Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 311/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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