ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 78/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 24 του µήνα Απριλίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7234/20-4-2015 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Προτάσσεται το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Το 1ο θέµα συζητήθηκε τελευταίο και πριν την συζήτησή του, ήρθε ο κ. Σέρβος Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για άσκηση Τριτανακοπής κατά της
αριθ. 14/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Η ως άνω απόφαση προσβάλλει τα οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας στην οποία
µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οτι όπως προκύπτει τόσο απο το συµφωνητικό συνεργασίας , όσο και απο τα αλλεπάλληλα
συµφωνητικά που επακολούθησαν για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ανέργων στη φύλαξη
σχολικών κτιρίων , η καθής η προσφυγή απασχολήθηκε ως σχολικός φύλακας υπο συνθήκες
εξαρτηµένης εργασίας, αφου µεταξύ των υποχρεώσεων της ήταν η καθηµερινή απασχόληση της,
αργίες και σαββατοκύριακα,σε τρείς βάρδιες των οκτώ ωρών η κάθε µια, επι είκοσι δύο ηµέρες το
µήνα, οι οποίες βάρδιες ακολουθούσαν υποχρεωτικό δίµηνο προγραµµατισµό, η καθηµερινή
υπογραφή εντύπου παρουσιολογίου, η κατά περίπτωση υποχρεωτική συµπλήρωση του εντύπου
δελτίου συµβάντων , η υποχρέωση για συνεχή αναζήτηση εντολών του ∆ιευθυντή του σχολείου για
κάθε ανακύπτον ζήτηµα και η απαρέγκλιτη εφαρµογή των εντολών αυτών , οι συγκεκριµένες ηµέρες
και οι συγκεκριµένοι και περιορισµένοι λόγοι δικαιολογηµένης απουσίας, αµειβόταν δε µε πάγια

1

ηµερήσια αντιµισθία, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού της αµοιβής αυτής στα οικεία έγγραφα ως
αποζηµίωσης, β) ότι απο το αντικείµενο της εργασίας της καθής , που ήταν πολύ συγκεκριµένο και
δεδοµένο ,προκύπτει ότι ,ανεξάρτητα απο τον τίτλο που φέρει το οικείο πρόγραµµα, στην
πραγµατικότητα όπως εφαρµόστηκε, δεν σκόπευε στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, που
άλλωστε, βάσει και των δεδοµένων της κοινής πείρας, λόγω του αντικειµένου της εργασίας δεν
απαιτούσε την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος, πολλώ δε µάλλον την επέκτασή του µε
διαδοχικές συµβάσεις για 5/1/2 έτη, αλλά έτεινε στην παροχή εξαρτηµένης εργασίας απο την καθής,
η οποία µάλιστα, τελικώς εντάχθηκε στις ρυθµίσεις του άρθρου 11 του π.δ 164/2004 και γ) ότι οι
επικαλούµενες απο το προσφεύγον διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2458/1997 εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις που το εκάστοτε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης είναι πράγµατι τέτοιο και οι
συµµετέχοντες σε αυτό είναι όντως µαθητευόµενοι, που συνάπτουν µε τον οικείο φορέα υλοποίησης
του προγράµµατος γνήσια σύµβαση µαθητείας και όχι όπως εν προκειµένω, όταν το πρόγραµµα
υποκρύπτει παροχή εξαρτηµένης εργασίας ,το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η καθής η προσφυγή ,κατά το
κρίσιµο χρονικό διάστηµα 5.2.2001 -31.10.2006, απασχολήθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, υπαγόµενη, ως εκ τούτου, στην πλήρη ασφάλιση του ΙΚΑ, όπως νόµιµα και
ορθά κρίθηκε µε την προσβαλλόµενη απόφαση, απορριπτοµένων των αντίθετων ισχυρισµών του
προσφεύγοντος ιδρύµατος.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον να αποκρούσει την ως άνω απόφαση η οποία
προσβάλλει τα οικονοµικά συνφέροντά του και εκδόθηκε εις βάρος του.
Επειδή δεν ήταν διάδικος στη δίκη ,συνεπώς πρέπει να ασκήσει τριτανακοπή εντός αποσβεστικής
προθεσµίας 60 ηµερών απο την γνωστοποίησης
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
καταστήµατος Λευκάδας της ως άνω απόφασης .
Επειδή είναι απαραίτητη η προσφυγή του ∆ήµου (βλεπ. 72 παρ.ιε ) διότι η ως άνω Αγλαία Λαζαρη
είναι υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας ούσα σχολική Φύλακας.
Επειδή θα επακολουθήσουν και άλλες δίκες απο τους άλλους σχολικούς φύλακες για αναγνώριση
των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κατα την διάρκεια της µαθητείας τους.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Να χορηγηθεί άµεσα εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει
Τριτανακοπή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αριθ'14/2015 απόφασης
αυτού , η οποία προσβάλλει τα οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να
υπερασπισθεί τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσον, όποτε ήθελε
προσδιορισθεί και δικασθεί αυτή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος και
απάντησε σε ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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:
Χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να ασκήσει
Τριτανακοπή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αριθ'14/2015 απόφασης
αυτού , η οποία προσβάλλει τα οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να
υπερασπισθεί τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσον, όποτε ήθελε
προσδιορισθεί και δικασθεί αυτή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 78/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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