ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 341/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 23179/15-11-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
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)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και
ου
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης έφεσης, ή µη, κατά της 306/2019 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας (υπόθεση Βεργίνη Ιωάννας κατά του ∆ήµου Λευκάδας)
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα
εξής:
Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην
άσκησης έφεσης, ή µη, κατά της 306/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (υπόθεση
Βεργίνη Ιωάννας κατά του ∆ήµου Λευκάδας).
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.»
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην άσκησης έφεσης, ή µη, κατά της 306/2019 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (υπόθεση Βεργίνη Ιωάννας κατά του ∆ήµου Λευκάδας).»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρο του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
τα εξής:
«ΣΧΕΤ: Η 306/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆υνάµει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει, έχουµε να εκθέσουµε τα εξής:
Εν προκειµένω εκδόθηκαν οι υπ΄αριθ. Α55/2019 & Α59/2019 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε
τις οποίες απεφάνθη το αρµόδιο ∆ικαστήριο να προχωρήσει ο ∆ήµος Λευκάδας σε απόλυση της κυρίας
Σάλλιαρη και σε πρόσληψη της κυρίας Βεργίνη ( και ειδικότερα στην πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου σε θέση κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία).
Ο ∆ήµος κατόπιν τούτων και σε συνδυασµό µε την 144/2019 απόφαση της παρούσας επιτροπής προχώρησε
στην πρόσληψη της κυρίας Βεργίνη.
Ωστόσο εν προκειµένω και εν συντοµία είχαν προηγηθεί και τα ακόλουθα:
• Μετά την ανασύνταξη του Πίνακα Επιτυχόντων που έγινε µε την 3611/2017 πράξη του ∆ηµάρχου η
κυρία Βεργίνη κατέλαβε την πρώτη θέση. Όµως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί ο πίνακας αυτός λόγω της
υπ. αριθµ. 89/2017 Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που ακολούθησε, σύµφωνα µε την
οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Λευκάδας να δέχεται τις υπηρεσίες της κυρίας Σάλλιαρη µέχρι της εκδόσεως
αποφάσεως επί αγωγής που θα κρίνει την υπόθεση. Να σηµειωθεί ότι η 89/2017 αποφάση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας, όπως ορίζεται ρητώς στο διατακτικό της «....να
αποδέχεται και µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησόµενης αγωγής της αιτούσας τις
προσηκόντως προσφερόµενες από αυτήν υπηρεσίες µε την ιδιότητα και θέση, στην οποία απασχολείται µέχρι
σήµερα (ΤΕ Βρεφονηπιοκόµου), καταβάλλοντας συγχρόνως τις νόµιµες µηνιαίες αποδοχές της, όπως αυτές θα
διαµορφώνονται µέχρι τη λήξη της µεταξύ των διαδίκων σύµβασης εργασίας». Περαιτέρω, στο ιστορικό της ως
άνω δικαστικής αποφάσεως γίνεται αναφορά εκτός των άλλων και στο ότι « …Η διάρκεια της σύµβασης
προβλέφθηκε έως 31-8-2016 µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του
προγράµµατος» (φύλλο 1v), δηλαδή υπάρχει αναφορά και στο είδος του προγράµµατος µε βάση το οποίο
εργάζεται η κυρία Μαρία Σάλλιαρη καθώς και στις ανανεώσεις των συµβάσεων βάσει του προγράµµατος και
µάλιστα βάσει του προγράµµατος ( το οποίο ήταν συγχρηµατοδοτούµενο) θα προσλαµβανόταν ένα άτοµο µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (υπ. αριθµ. 1090/6.11.2015 Α∆Α: ΩΚΥΖΟΕ4Κ-Ι1Ο),
ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωση), σε θέση κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, η δε διάρκεια της σύµβασης εργασίας ίσχυε από την υπογραφή της σύµβασης έως
31.8.2016 µε την δυνατότητα ανανέωσης
Επίσης το ΑΣΕΠ (∆/νση προσλήψεων εποχικού προσωπικού, Τµήµα ελέγχου ΟΤΑ), µε το υπ. αριθµ.
5583/19.5.2017 έγγραφό του µε θέµα: «Απάντηση σε ερώτηµα» µας ενηµέρωσε ως ακολούθως: «…Σε
απάντηση του ανωτέρω εγγράφου που µας αποστείλατε σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
η ∆ιοίκηση υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Εποµένως ο ∆ήµος Λευκάδας
οφείλει να συµµορφωθεί προς την αριθµ., 89/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Όταν
εκδοθεί η οριστική απόφαση του ως άνω δικαστηρίου επί της αγωγής της κας Μαρίας Σάλλιαρη, παρακαλούµε
να ενηµερώσετε άµεσα τη ∆ιεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού προσωπικού του ΑΣΕΠ…»
Εντωµεταξύ εν προκειµένω:
Εκκρεµούσαν ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και αγωγές & κύριες παρεµβάσεις των κυρίων
Βεργίνη και Σάλλιαρη από τις οποίες παραιτήθηκαν πλην της εν θέµατι αγωγής µε την οποία η κυρία Βεργίνη
αιτούνταν να της καταβληθούν οι µισθοί της αναδροµικά από την 1.3.2017έως την 14.5.2019 και περαιτέρω
χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί.
Κατόπιν τούτων το ∆ικαστήριο εξέδωσε την εν θέµατι απόφαση µε την οποία διέταξε τον ∆ήµο να της καταβάλει
το ποσό των 26.360 € για τους µισθούς και 1.000€ για την ηθική βλάβη µε τον νόµιµο τόκο από την επίδοση της
αγωγής. Στο σκεπτικό αυτής της απόφασης υπάρχει η αιτιολογία ότι ο ∆ήµος Λευκάδας δεν απέλυσε την κυρία
Σάλλιαρη στηριζόµενος στην 89/2017 απόφαση του Μ Π Λευκάδας ενώ η απόφαση αυτή δεν προέβλεπε και
την µην πρόσληψη της κυρίας Βεργίνη. Ωστόσο ως προεκτέθηκε το πρόγραµµα αφορούσε την κάλυψη µιας
θέσης, η 89/2017 απόφαση του ΜΠΛ υποχρέωνε τον ∆ήµο να απασχολεί την κυρία Σάλλιαρη και το ΑΣΕΠ ως
προεκτέθηκε είχε την αυτή άποψη.
Με βάση την ανωτέρω ανάλυση η άποψη µας είναι ότι πρέπει να ασκηθεί έφεση.
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Να σηµειωθεί ότι η εν θέµατι απόφαση µας κοινοποιήθηκε την 5 .11.2019 και η άσκηση έφεσης πρέπει να γίνει
εντός 30 ηµερών.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Ο.Ε.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Παρούσα δηλώνει η κα Μαργέλη Μαρία.

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την άσκηση έφεσης, κατά της 306/2019 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 341/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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