Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 7/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:72/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 6η του µήνα
Μάρτίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.5527/ 28.2.2014
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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
4ο ΘΕΜΑ
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για κοινοποίηση απόφασης Τ.∆.Ε. και
ορισµός δικηγόρου για παρέµβαση του ∆.Λευκάδας υπέρ της ένστασης του
∆ιευθυντή του Ι.Κ.Α. Λευκάδας.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη- δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου το 4843/24/2/2014 διαβιβαστικό έγγραφο του ΙΚΑ µε
την προσαρτώµενη απόφαση της επιτροπής Τ∆Ε υποκαταστήµατος του ΙΚΑ δυνάµει
της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:Η Τ∆Ε αφου έλαβε υπόψη της την
ένσταση της Αγλαίας Λάζαρη η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα
Την εισήγηση της υπηρεσίας περί απόρριψης της υπό κρίση ένστασης.
Ητοι Οι ισχυρισµοί της ασφαλισµένης περί απασχόλησης όχι µε εργασιακή
εµπειρία,αλλά ως παροχή κοινωνικής εργασίας είναι θέµα που είναι τόσο απλό αλλά
τόσο περίπλοκο.Πράγµατι υπάρχουν συµβάσεις που υπογράφονταν µεταξύ των δύο
συµβαλλοµένων µερών, και σε αυτές αναφέρονταν στο λεκτικό σύµβαση εργασιακής
εµπειρίας.Απο την άλλη πλευρά,αν και τα δύο µέρη γνώριζαν ότι η απασχόληση ήταν
διαφορετική απο αυτή που υπογράφονταν στις διαδοχικές συµβάσεις ,αυτό δεν
συνοµολογεί µετατροπή της σύµβασης εργασίας.Για τον όρο δε πάγιες και διαρκείς

ανάγκες δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε αν είναι ταυτόσηµος µε αυτόν της
απασχόλησης πέρα απο την εργασιακή εµπειρία.
Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υπηρεσία του ΙΚΑ ακολούθησε της οδηγίε της
∆ιοίκησης ΙΚΑ, η οποία κρίνει όλες τις παρόµοιες υποθέσεις σε όλη την
Ελλάδα,συγκέντρωσε στοιχεία και µε την νοµοθεσία που είναι καταχωρηµένη στο
σκεπτικό της προσβαλλόµενης απόφασης, αλλα και τα περιεχόµενα
στη
απόφαση,έκρινε ότι οι σχετικές καταγγελίες πρέπει να απορριφτούν εισηγούµαστε
την απόρριψη της ένστασης.
Περαιτέρω τις απόψεις του εργοδότη ∆ήµου Λευκάδας που εκπροσωπήθηκε δια της
∆ικηγόρου Μαυρέτας Καρύδη η οποία ισχυρίστηκε ότι η σύµβαση της ενιστάµενης
ήταν σύµβαση µαθητείας και όχι σύµβαση εργασίας.Μάλιστα επανέλαβε την θέση
ότι η εργαζόµενη σε συχνά χρονικά διατήµατα υπέγραφε την ανανέωση της
σύµβασης µε αντικείµενο την µαθητεία σύµφωνα µε το απο 5/2/2001 συµφωνητικό.
Κατ'ακολουθίαν των ως άνω ο ∆ιευθυντής του καταστήµατος ΙΚΑ Λευκάδας άσκησε
προσφυγή κατά της απόφασης της επιτροπής του ΙΚΑ .
Συνεπώς ο ∆ήµος Λευκάδας θα πρέπει να σκήσει κύρια παρέµβαση υπέρ της
προσφυγής του διευθυντή του ΙΚΑ και κατά της αριθ' 15/2013 απόφασης της
επιτροπής καταστήµατος ΙΚΑ.
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη να ασκήσει παρέµβαση υπέρ της προσφυγής του ∆ιευθυντή του
καταστήµατος ΙΚΑ Λευκάδας και κατά της αριθ'15/2013 απόφασης της επιτροπής
Τ∆Ε καταστήµατος ΙΚΑ Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για την
παραπάνω υπόθεση ,σύµφωνα και µε την εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Xορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει
παρέµβαση υπέρ της προσφυγής του ∆ιευθυντή του καταστήµατος ΙΚΑ Λευκάδας και
κατά της αριθ'15/2013 απόφασης της επιτροπής Τ∆Ε καταστήµατος ΙΚΑ Λευκάδας
του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και εν
γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 72/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

