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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 627/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε 
σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ 
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 31780/29-10-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)   φυσική παρουσία 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος 

3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) φυσική παρουσία 3  

4 Μαργέλη Μαρία τηλεδιάσκεψη 4  

5 Βικέντιος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 5  
6 Γαζής Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 6  

7 Γιαννιώτης Παναγιώτης                     τηλεδιάσκεψη 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 κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης 

κ. Δρακονταειδή Κων/νο. 
 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 5/10/21 (αρ. εκθ. καταθ. 60/2021) αγωγή των Π.Ι. κλπ. (σύνολο 8) κατά του 

Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.  
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του  Δήμου 

 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του Δήμου κ. 
Δημήτριο Μασούρα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εξής γνωμοδότησή του: 

  «Με την εν θέματι αγωγή οι αντίδικοι εκθέτουν ότι απασχολούνταν με διάφορες συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και με διάφορες ειδικότητες στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας, 
καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

Με βάση τα ανωτέρω και κατ’ επίκληση της ευρωπαϊκής (κυρίως την Οδηγία 1999/70 ΕΚ) και ελληνικής 
νομοθεσίας (αρ. 8 ν. 2112/1920 & π.δ. 164/2004) αιτούνται ν’ αναγνωριστεί ότι συνδέονται με το Δήμο Λευκάδας 
με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας και περαιτέρω ζητούν να υποχρεωθεί ο Δήμος 
Λευκάδας να τις απασχολεί καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους.  

Η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 3/12/2021.  
Η άποψη της υπηρεσίας μας έχει ως εξής:  
Οι οδηγίες αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν τα κράτη – μέλη της κοινότητας στα 

οποία απευθύνονται κατ’ ανάγκη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν απευθύνονται προς τους ιδιώτες θεσπίζοντας 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Συνεπώς επαφίεται στην ευχέρεια των κρατών -μελών η λήψη μέτρων δυνάμει των 
οποίων θα είναι καταστεί δυνατή η επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Εν συνεχεία το κράτος- 
μέλος που είναι αποδέκτης της οδηγίας, είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει το αποτέλεσμα αυτό μέσα στην 
τασσόμενη προθεσμία με μέσα όμως που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
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Με βάση την ελληνική νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύεται η σύναψη συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου, ακόμα και σε περισσότερες τις μίας περιπτώσεις μεταξύ των ίδιων προσώπων, χωρίς αυτό να 
συνεπάγεται την μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου, καθώς τούτο απαιτεί πρόσθετες 
προϋποθέσεις, που εν προκειμένω δεν συντρέχουν.  

Αντίθετα, ιδίως στον δημόσιο τομέα η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου συχνά συνδέεται με την 
ανάγκη κάλυψης έκτακτων αναγκών, αλλά και τήρησης των περιορισμών προσλήψεων προσωπικού.  

Παράλληλα, τυχόν ευδοκίμηση της αγωγής συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Εισηγούμαστε στην Ο.Ε. την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία 
Δημήτριο Ν. Μασούρα, να αντικρούσει την από 5/10/21 (αρ. εκθ. καταθ. 60/2021) αγωγή των Π.Ι. κλπ. (σύνολο 8) 
κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (διαδικασία περιουσιακών 
διαφορών) υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν γένει να εκπροσωπεί το Δήμο Λευκάδας μέχρι 
την τελεσιδικία της υπόθεσης.» 
 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, πρότεινε την αναβολή του 
θέματος, προκειμένου να ζητηθούν περισσότερα υπηρεσιακά στοιχεία για τους υπηρετούντες υπαλλήλους και να 
επανέλθει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Την αναβολή του θέματος, προκειμένου να ζητηθούν περισσότερα υπηρεσιακά στοιχεία για τους 
υπηρετούντες υπαλλήλους και να επανέλθει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 627/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


