ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 342/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 24554/27-10-17 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 12 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με
πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στην δικάσιμο της 14ης-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο, κατά της έφεσης του Φίλιππου Ρεκακάβα και Παναγιώτη Σκληρού που στρέφεται κατά
του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ’ 228/2015 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας κατ' αρθρο 72 Ν.3852/2010.Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε
Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η από 8-12-2015 και αριθμό κατάθεσης 133/2016 έφεση του Φίλιππου
Ρεκακάβα και Παναγιώτη Σκληρού , που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας , και εναντίον της
αριθ’228/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας εισάγεται δε να δικασθεί ενώπιον του
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας , δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οι ως άνω εγκαλούντες κατατείνονται ότι: προσλήφθηκαν από τον καθού Δήμο Λευκάδας ο μεν πρώτος
από το έτος 2001και μέχρι το έτος 2014 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο δε δεύτερος από το έτος 2011 και
μέχρι το έτος 2014.
Ότι από την έναρξη της εργασιακής τους σχέσης και σε εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπηρετούν χωρίς
διακοπή καλύπτοντες κενές οργανικές θέσεις, που προβλέπονται από τον κανονισμό εργασίας του καθού και ότι
οι παραπάνω συμβάσεις οι οποίες ανανεώθηκαν διαδοχικά μέχρι σήμερα είναι ενιαίες συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου, αφού απασχολούντο συνεχώς από της προσλήψεως τους και μέχρι και τη λήξη των
συμβάσεων τους για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του καθού.
Επειδή όπως φαίνεται από τα προεκτεθέντα, η σύναψη των παραπάνω διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου
χρόνου δεν δικαιολογείται από το είδος της προαναφερόμενης από αυτούς εργασίας και έγινε από τον αντίδικο,
με αποκλειστικό σκοπό την καταστρατήγηση του Ν.2112/1920, δηλαδή προκειμένου να αποφύγει ο Δήμος την
σύναψη σύμβασης εργασίας αόριστου χρόνου με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που συνεπάγεται για τον
εργοδότη.
Δικαιολογητικός λόγος δήθεν των συνάψεων των παραπάνω συμβάσεων ως ορισμένου χρόνου ήταν η
πρόσληψη για αντιμετώπιση δήθεν πρόσκαιρων και μη μόνιμων αναγκών στους τομείς που προσλαμβάνονταν.
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Επειδή επί σειρά ετών κάλυπταν πάγιες διαρκείς και μόνιμες ανάγκες του Δήμου, των οποίων το χρονικό
σημείο λήξης δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων και δεν υφίσταται κανένας αντικειμενικός λόγος
που να δικαιολογεί την ορισμένη διάρκεια των συμβάσεων τους.
Περαιτέρω ζητούν να αναγνωριστεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας ότι με τον
εναγόμενο Δήμο τους συνδέει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου .
Κατ ’ακολουθίαν των ως άνω και σύμφωνα δήθεν με την ορθή εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να ακυρωθεί η
εκκαλουμένη και να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή τους, διότι όσες διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου στον δημόσιο τομέα καταρτίσθηκαν πριν τη έναρξη ισχύος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, την παρ.7 και 8 του
άρθρου 103 του Συντάγματος και των άρθρων 5 και 11 του Π.Δ 164/2004, συνεχίζονται δε και είναι ενεργές
κατά τον χρόνο έναρξης τα ισχύος τους και καλύπτουν κατά την φύση τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
εργοδοτικού φορέα, δεν εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις, διότι οι συμβάσεις αυτές είχαν προσλάβει δήθεν ήδη
το χαρακτήρα της σύμβασης αόριστου χρόνου κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό. Ως εκ τούτου παραπονιούνται
για την εκκαλουμένη και ζητούν να ακυρωθεί άλλως μεταρρυθμισθεί και να αναγνωρισθεί ότι με τον εναγόμενο
Δήμο τους συνδέει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέμα και να αποφασίσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας να χορηγήσει
εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη προς απόκρουση της αριθ’133/2016 έφεσης
του Φίλιππου Ρεκακάβα και του Παναγιώτη Σκληρού που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας , κατά την δικάσιμο της 14ης-11-2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και εν γένει να υποστηρίξει με κάθε νόμιμο μέσο τα
συμφέροντα του Δήμου 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 στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη προς απόκρουση
της
αριθ’133/2016 έφεσης του Φίλιππου Ρεκακάβα και του Παναγιώτη Σκληρού που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας , κατά την δικάσιμο της
14ης-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή η ματαίωση δικάσιμο και εν γένει να υποστηρίξει με κάθε
νόμιμο μέσο τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 342/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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