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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθµ. 423/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 13-10-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
423/2014
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ.
31/13-10-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Άσκηση έφεσης κατά της υπ'αριθµ. 64/2014 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Καρδίτσας σχετικά µε τους σχολικούς φύλακες
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα
13.00' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 24716/9-10-2014
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα
µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκε νόµιµα

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
5) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε άσκηση έφεσης κατά της υπ'αριθµ.
64/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας σχετικά µε τους σχολικούς
φύλακες και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τη γραπτή γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας µε σχέση έµµισθης
εντολής κ. Χρήστου Καλιά, η οποία έχει ως εξής:
“Θέµα: Ενηµέρωση – γνωµοδότηση για το θέµα των σχολικών φυλάκων του ∆ήµου
Καρδίτσας
Κύριε ∆ήµαρχε, σε συνέχεια της προφορικής ενηµέρωσης που σας έκανα σας γνωρίζω
µε την παρούσα και τα κάτωθι:
Την 1-7-2014 επιδόθηκε στο ∆ήµο Καρδίτσας ακριβές αντίγραφο της υπ'αριθµ. 64/2014
οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας (∆ιαδικασία εργατικών
διαφορών), µε την οποία έγινε δεκτή η µε αριθµό κατάθεσης 385/4-9-2013 αγωγή των 1.
Γλυκερίας Θεοδ. Γαλούση, 2. Ελένης Αθαν. Κεραµίδα, 3. Βύρωνα Θ. Κοντού, 4. Φωτεινής
Αθαν. Κόρακα, 5. Κων/νου Παν. Κωνσταντίνου, 6. Ευαγγέλου Σερ. Λάιου, 7. Γιαννούλας
Γεωργ. Μαγουλιώτη, 8. Κων/νου ∆ηµ. Μπαντέλα, 9. Χρήστου ∆ηµ. Μπέλλου, 10. Γεωργίου
∆ηµ. Μπούζου, 11. Γιολάντας Μιχ. Ντούρλια, 12. Αθανασίου Κων. Ντρισµπιώτη, 13.
Νικολάου Γεωργ. Ξάνθη, 14. Ελένης Νικ. Παπαβασιλείου, 15. Γεωργίου Ευαγγ. Πρέπα, 16.
Χρήστου Αποστ. Τσέλιου, 17. Νίκης Γεωργ. Φαλάρα και Μαριάννας Σωτ. Χαντζοπλάκη,
απάντων κατοίκων Καρδίτσας.
Με την εν λόγω απόφαση αναγνωρίστηκε ότι επήλθε βλαπτική µεταβολή των όρων
εργασίας των αντιδίκων µε τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιµότητας και περικοπής του
µισθού τους µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 80 παράγραφος 1 του Ν. 4172/2013, κατά
τρόπο παράνοµο, αντισυνταγµατικό και καταχρηστικό. Παράλληλα µε την ίδια απόφαση
υποχρεώνεται ο ∆ήµος Καρδίτσας να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων µε τους
ίδιους όρους και µε την καταβολή των πλήρων νοµίµων αποδοχών τους, όπως αυτοί ίσχυαν
πριν τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιµότητας την 23-7-2013. Τέλος απειλεί σε βάρος του
∆ήµου Καρδίτσας χρηµατική ποινή ποσού 100 € για τον καθένα από τους ενάγοντες για
κάθε παράβαση της απόφασης σχετικά µε την αµέσως προηγούµενη διάταξή της. Θα πρέπει
να τονιστεί ότι το θέµα της αντισυνταγµατικότητας της ως άνω διάταξης νόµου, µε την
οποία έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα οι σχολικοί φύλακες ανά την επικράτεια έχει κριθεί κατά
τον ίδιο τρόπο και µε άλλες δικαστικές αποφάσεις σε πρώτο βαθµό. Ενδεικτικά αναφέρω τις
υπ'αριθµ. 1240/2014 Μον. Πρωτ. Αθηνών, 9/2014 Μον. Πρωτ. Ξάνθης, 101/2014 Μον.
Πρωτ. Αιγίου, 117/2014 Μον. Πρωτ. Πρέβεζας.
Το ως άνω νοµικό ζήτηµα, αν δηλαδή η θέση των σχολικών φυλάκων σε καθεστώς
διαθεσιµότητας είναι νόµιµη ή παράνοµη ως αντισυνταγµατική και καταχρηστική, δεν έχει
κριθεί αµετακλήτως από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να θέσετε
σχετικό θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας, αρµοδίου καθ'ύλην οργάνου
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 για τη λήψη απόφασης για την άσκηση κατά
της υπ'αριθµ. 64/2014 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας του
ενδίκου µέσου της έφεσης και τη χορήγηση σχετικής εντολής προς εµένα για την κατάθεσή
της στη γραµµατεία του αρµοδίου ∆ικαστηρίου.
Το κριθέν κατά τα ανωτέρω θέµα ναι µεν δεν είναι µισθολογικής φύσεως, οπότε θα ήταν
υποχρεωτική εκ µέρους του ∆ήµου Καρδίτσας η άσκηση του ενδίκου µέσου σύµφωνα και µε
την υπ'αριθµ. 28974/27-1-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πλην όµως
σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 52510/31-12-2013 Εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου συνιστάται η
εξάντληση των ενδίκων µέσων σε διαφορές µε συµβασιούχους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Σε
διαφορετική περίπτωση επισηµαίνεται στην ίδια εγκύκλιο η αναζήτηση από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης πειθαρχικών ευθυνών των αιρετών µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 233 επ. του Ν. 3852/2010.
Η προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου µέσου είναι 30 ηµερών από την εποµένη της
επίδοσης αντιγράφου της απόφασης. Επειδή όµως ο ∆ήµος Καρδίτσας απολαµβάνει

σύµφωνα µε το άρθρο 276 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (κυρωτικός νόµος
3463/2006) των δικαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου, το διάστηµα των δικαστικών
διακοπών, ήτοι από 1-7 έως 15-9 εκάστου έτους δεν τρέχει η προθεσµία άσκησης ενδίκων
µέσων, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ∆ της 26-6/10-7-1944 “Κώδικας των νόµων περί
∆ικών του ∆ηµοσίου”, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.
3514/2006. Συνεπώς η προθεσµία αυτή εκπνέει την 15-10-2014”.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν 3852/2010
3. Την πρόταση της κ. προέδρου για αποδοχή της γνωµοδότησης του κ. Καλιά και άσκησης
έφεσης κατά της υπ'αριθµ. 64/2014 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Καρδίτσας κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.
4. Την τοποθέτηση του κ. Κρανιά, ο οποίος πρότεινε να µην ασκηθεί έφεση για πολιτικούς
λόγους και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα
5. Την τοποθέτηση του κ. Βαρελά, ο οποίος δήλωσε ότι το συζητούµενο θέµα είναι καθαρά
απολιτικό και θα το καταψηφίσει
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της άσκησης έφεσης ψήφισαν οι
κ.κ Μπακαλάκου, Γαλανόπουλος, Κολοκύθα, Τίκας και Ψηµµένος, καταψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς
και Κρανιάς, ενώ ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί
ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο
και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Να ασκηθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας έφεση κατά της υπ'αριθµ. 64/2014 οριστικής
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας (∆ιαδικασία εργατικών διαφορών), µε την
οποία έγινε δεκτή η µε αριθµό κατάθεσης 385/4-9-2013 αγωγή των 1. Γλυκερίας Θεοδ.
Γαλούση, 2. Ελένης Αθαν. Κεραµίδα, 3. Βύρωνα Θ. Κοντού, 4. Φωτεινής Αθαν. Κόρακα, 5.
Κων/νου Παν. Κωνσταντίνου, 6. Ευαγγέλου Σερ. Λάιου, 7. Γιαννούλας Γεωργ. Μαγουλιώτη, 8.
Κων/νου ∆ηµ. Μπαντέλα, 9. Χρήστου ∆ηµ. Μπέλλου, 10. Γεωργίου ∆ηµ. Μπούζου, 11.
Γιολάντας Μιχ. Ντούρλια, 12. Αθανασίου Κων. Ντρισµπιώτη, 13. Νικολάου Γεωργ. Ξάνθη, 14.
Ελένης Νικ. Παπαβασιλείου, 15. Γεωργίου Ευαγγ. Πρέπα, 16. Χρήστου Αποστ. Τσέλιου, 17.
Νίκης Γεωργ. Φαλάρα και Μαριάννας Σωτ. Χαντζοπλάκη, σχολικών φυλάκων, απάντων
κατοίκων Καρδίτσας.
2. Για το σκοπό αυτό δίνει εντολή στον δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας µε σχέση έµµισθης
εντολής κ. Χρήστο Καλιά να καταθέσει την έφεση στη γραµµατεία του αρµοδίου
∆ικαστηρίου και γενικά δίνει σ'αυτόν την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε κάθε
νόµιµη ενέργεια για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας.

Μειοψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Κρανιάς και Παπαδηµητρίου

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
423/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

