
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 1/17.1.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Ζούνη Στέλλα 19   

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Σιδέρης Νικόλαος 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

6 Τσινάς Αργύριος 

7 Ζιούπου  Άννα 

8 Πάνος Ιωακείμ 

9 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 33
ο
  Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. 

κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων 

Αριθμός Απόφασης : 43  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος 

το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο 

οποίος τόνισε: «Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής 

Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010), κατόπιν παραπομπής σχετικής υπόθεσης, έκρινε 

ότι «τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν 

συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολούμενων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της 

δικαιοδοσίας τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν 

τη διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό 

έλεγχο δαπανών. Επομένως και οι αποφάσεις του αρμόδιου Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου 

Πάγου, που επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις άνω 

δικαστικές αποφάσεις, είναι ομοίως υποχρεωτικές και απόλυτα δεσμευτικές για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, αποτελούν δε αυτές πλήρες και νόμιμο δικαιολογητικό για την εκταμίευση του 

ποσού της κύρωσης και τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων». 

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι εναγόμενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της 

συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις του ν.3068/2002, να εφαρμόζουν 

τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ. 50410/07.09.2010 για την εφαρμογή των 

ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, με την πράξη κατάταξης του αρμοδίου για την 

πρόσληψη οργάνου, αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης κατάταξης του προσωπικού στις 

θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και ως εκ τούτου πρόκειται 

για πράξη κανονιστικού περιεχομένου.  

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται 

από τις 27.05.2016 και εφεξής χωρίς την έκδοση απόφασης κατανομής του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από την ψήφιση του 

Ν.4389/2016 (άρθρο 64) (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016).  

Τα αρμόδια, για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι υπεύθυνα για την 

τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισμό των δικαιωθέντων με δικαστικές 

αποφάσεις εφόσον αυτές έχουν καταστεί αμετάκλητες. Επισημαίνεται ότι αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης 

απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας) ή έχει 

καταστεί αμετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ένδικου μέσου). (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016) 

Με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 ορίζεται ότι η τροποποίηση του ΟΕΥ 

γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Με το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής: 

«1.Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται 
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αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των 

εποπτευομένων από αυτό φορέων παραμένουν σε ισχύ. 

2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 

αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε 

περίπτωση διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν 

επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη 

ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 

του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που 

διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού/πρόσληψης 

προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται με 

ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης ανακατανομής 

των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και 

ειδικότητας. 
4.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων 

παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.» 

Με τις αριθ. με αριθμό 3182/21.10.2013 και 1737/17.05.2013 καταστήσες 

αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκαν 

οι παρακάτω οκτώ (8) εργαζόμενοι του Δήμου: α)Αργυρού Αστερία του Αθανασίου, β) 

Βορδού Κυριακή του Γεωργίου, γ) Γερογιάννη Ελένη του Δημοσθένη, δ) Παρασκευαΐδου 

Μαρία του Ματθαίου, ε)Λάναρη Τριανταφυλλιά του Θωμά, στ) Χαλκιοπούλου 

Αικατερίνη του Φωτίου ζ) Χαριστού Στυλιανή του Δημητρίου και η)Διμηνά Ελένη του 

Ιωάννη, υπάλληλοι του Δήμου με συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE).  

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι οι οποίοι δικαιώθηκαν με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, 

ζητούν από το Δήμο να εφαρμοστούν αυτές άμεσα σύμφωνα με το νόμο.  

Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η άμεση εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων είναι 

υποχρεωτική για το Δήμο μας.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη: 

1. Οι διατάξεις του ν. 3068/2002 σύμφωνα με τις οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις. 

2. Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3
ης

 συνεδρίασης 

της 17
ης

 Φεβρουαρίου 2010). 

3. Οι εγκύκλιοι 50410/7-9-2010 και 24/οικ.50259/6-9-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  

4. το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012 

5. Η YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016 

6. το άρθρο 10 και το άρθρο 101 του ν. 3584/07, το άρθρο 33 του ν. 4305/2014  

7. Η με αριθμό 3182/21.10.2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών-

Τμήμα Εργατικών Διαφορών, χαρακτηρισμένης ως προσωρινά εκτελεστής, με την 

οποία το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι επτά (7) ενάγουσες: α)Αργυρού Αστερία του 

Αθανασίου, β) Βορδού Κυριακή του Γεωργίου, γ) Γερογιάννη Ελένη του Δημοσθένη, 

δ) Παρασκευαΐδου Μαρία του Ματθαίου, ε)Λάναρη Τριανταφυλλιά του Θωμά, στ) 

Χαλκιοπούλου Αικατερίνη του Φωτίου και ζ) Χαριστού Στυλιανή του Δημητρίου, 

συνδέονται με το Δήμο Πολυγύρου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου.  

8. Η με αριθμό 1737/17.05.2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – 

Τμήμα Εργατικών Διαφορών, χαρακτηρισμένης ως προσωρινά εκτελεστής, με την 

οποία το δικαστήριο αναγνωρίζει στην εργαζόμενη Διμηνά Ελένη του Ιωάννη ότι 
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συνδέεται με το Δήμο Πολυγύρου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου.  

9. Η με αριθμό 182/12.05.2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών-3
ο
 Τμήμα, 

με την οποία απορρίπτεται η έφεση του Δήμου Πολυγύρου κατά της αριθ.3182/2013 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εργατικών Διαφορών. 

10. Η με αριθμό 184/12.05.2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών-3
ο
 Τμήμα, 

με την οποία απορρίπτεται η έφεση του Δήμου Πολυγύρου κατά της αριθ.1737/2013 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εργατικών Διαφορών. 

11. Η αίτηση των οκτώ (8) εργαζομένων, οι οποίες δικαιώθηκαν με τις ανωτέρω δικαστικές 

αποφάσεις.  

12. Η βεβαίωση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με 

την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων. 

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται της 

απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και 

οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας 

προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 ν. 2190/94 οι 

πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4447/2016 με τις οποίες τροποποιούνται και 

καταργούνται διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν.3852/2010 που αφορούν στην 

άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, καθώς και της 

δυνατότητας παραίτησης από αυτά. 

15. Οι διατάξεις του αρθ. 86 § 1 περίπτ.δ΄του Ν. 3463/2006 και του άρθ.58 παρ.1δ, σχετικά 

με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου : «ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλου του 

προσωπικού του Δήμου και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για 

το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού 

ελέγχου». 

16. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου (ΦΕΚ 

504/Β΄/28.02.2014). 

17. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 101 

του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο στις 

υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού- δηλαδή 

αποστέλλεται για δημοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα του φορέα και όχι του Γ.Γ. της 

Περιφέρειας. (αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά 

του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων στους ΟΤΑ). 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016) με τις οποίες 

ορίζεται ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για το μόνιμο προσωπικό και το 

προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται 

από τις 27.05.2016 και εφεξής χωρίς την έκδοση απόφασης κατανομής του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

19. Τα τυπικά προσόντα των οκτώ (8) εργαζομένων. 

20. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄) «Κωδικοποίηση Προσοντολογίου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Τη σύσταση των κάτωθι προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πολυγύρου:  

1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Δομικών Κατασκευών, στην οποία θα 

καταταχθεί η Αργυρού Αστερία του Αθανασίου.  

2. Τρεις (3) θέσεις προσωρινές προσωποπαγείς ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στις οποίες 

θα καταταχθούν οι: Βορδού Κυριακή του Γεωργίου, Γερογιάννη Ελένη του Δημοσθένη 

και Διμηνά Ελένη του Ιωάννη. 

3. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΠΕ Διοικητικού, στην οποία θα καταταχθεί η 

Χαλκιοπούλου Αικατερίνη του Φωτίου. 

4. Δύο (2) θέσεις προσωρινές προσωποπαγείς ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στις οποίες θα 

καταταχθούν οι: Λάναρη Τριανταφυλλιά του Θωμά και Παρασκευαΐδου Μαρία του 

Ματθαίου. 

5. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Πληροφορικής, στην οποία θα καταταχθεί 

η Χαριστού Στυλιανή του Δημητρίου. 

 

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 

Η ληφθείσα απόφαση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.  

Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί από το Δημοτικό 

προϋπολογισμό για το έτος 2017 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.:  

Στον Κ.Α. 02.10.6021 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με το ποσό των 420.000,00 €, 

Στον Κ.Α.02.10.6052.009 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου – ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ» με το ποσό των 100.000,00 €, 

Στον Κ.Α.02.30.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 140.000,00 €  

Στον Κ.Α.02.30.6052.009 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου  - Υπ. Τεχνικών Έργων – ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ» με το ποσό των 39.000,00 

€ 

 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 43/2017 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 31 -1-2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΥ1ΡΩΞΜ-ΦΝ5
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