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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 09
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 16
ης 

Μαρτίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 66/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο
    

Έγκριση άσκησης της από 09-10-2017 με αρ.κατ. Πρωτοδικείου Ρόδου 209/09-10-2017 και με αριθμό 

βιβλίου καταθέσεων Εφ. Δωδ/σου 274/06-10-2022 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του 

Τσαμπίκου Κρητικού του Κωνσταντίνου και της με αριθμό 43/2016 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο 

Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου για τη συζήτηση της έφεσης. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/16401/14-03-

2023 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, Νομικού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη). 

 Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 16
η
 Μαρτίου 2023 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 

(Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του 

Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 

112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022  και την υπ’ αριθμό 85/10-01-2023 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:6ΡΡ2Ω1Ρ-ΘΩΨ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη με αριθμ. πρωτ.: 2/17013/16-03-2023, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω 

αποφάσεων. 

 Αφού διαπιστώθηκε, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαρτία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

και συναίνεση τους στην δια περιφοράς διαδικασία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών δήλωσαν 

παρόντα έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  
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06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08.  Κορωναίος Ιωάννης  

09.  Παλαιολόγου Μιχαήλ  

10.  Ζανεττούλλης Δημήτριος  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής με 6 μέλη της πλειοψηφίας και 4 μέλη της μειοψηφίας αποτυπώνει τις αναλογίες 

του δημοτικού συμβουλίου. Κατόπιν της με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματικής Πράξης επικύρωσης του 

Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01
η
 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

νέας δημοτικής θητείας 2019-2023, η παράταξη της πλειοψηφίας μετά δύο επακόλουθων ανεξαρτητοποιήσεων και μία 

ανεξαρτητοποίησης από την Αντιπολίτευση, η αναλογία στα 49 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

 Παράταξη Πλειοψηφίας: 26 

 Παρατάξεις Μειοψηφίας: 20 

 Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: 3 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου συγκροτείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο και δέκα (10) μέλη δημοτικούς συμβούλους.  

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι λογίζονται κατά τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής συνεπώς ακόμη και με το 

σενάριο της απλής αναλογικής εκπροσώπησης πλειοψηφίας και μειοψηφίας  26/23 επί των 10 μελών του οργάνου 

αντιστοιχούν: 

 6 μέλη στην πλειοψηφία 

 4 μέλη στη μειοψηφία  

Η δημοτική αρχή καταλαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και της αναλογεί τουλάχιστον η 

απόλυτη πλειοψηφία στις επιτροπές του Δήμου.  

Στη σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής εκ των 10 μελών ως δημοτικών συμβούλων, τα 6 μέλη 

καταλαμβάνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τα 4 καταλαμβάνονται από τη μειοψηφία. 

Είτε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018, είτε με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19, η κατάληψη της απόλυτης πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής στο 

δημοτικό συμβούλιο αποτυπώνεται και στην απόλυτη πλειοψηφία εκ των 10 οριζόμενων δημοτικών συμβούλων ως 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι κατ’ελάχιστον 6 εκ των 10 μελών.  

Η σημερινή σύνθεση εδρών στην Οικονομική Επιτροπή προέκυψε στις 09.01.2022 με την Απόφαση 2/2022 του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ψηφοφοριών.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 932/96599/19.12.2021: 

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογισμού των εδρών που δικαιούνται στις επιτροπές βάσει 

του εκλογικού μέτρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: 

α) κατά τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και 

β) κατά τον χρόνο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των επιτροπών για την 

πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτικών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.   

Καμία από τις ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούται για την μεταβολή της σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

ουδείς από τους τρεις ανεξάρτητους συμβούλους σήμερα δεν καταλάμβανε θέση τακτικού μέλους της Οικονομικής 

Επιτροπής κατά το χρόνο διεξαγωγής των δημαιρεσιών (09.01.2022) 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/
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Σύνθεση οργάνου κατά το χρόνο των δημαιρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις με βάσει την αναλογία 

26/23 επί των 49 μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

Άρθρο 74 Ν. 3852/2010 Άρθρο 76 Ν. 4555/2018 Άρθρο 2 Ν. 4623/2019 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από 

τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο οριζόμενος 

από τον ίδιο Αντιδήμαρχος 

Ex officio: Δήμαρχος ή ο 

οριζόμενος από τον ίδιο 

Αντιδήμαρχο 

Πλειοψηφία: 6/10 μέλη 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 με ψηφοφορία 

βάσει εκλογικού μέτρου 

Πλειοψηφία: 2 με Απόφαση 

Δημάρχου και 4/10 μέλη με 

ψηφοφορία  

Μειοψηφία: 4/10 μέλη 
Μειοψηφία : 4 με ψηφοφορία βάσει 

εκλογικού μέτρου. 
Μειοψηφία 4/10 μέλη  

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών του 2019 των εκλεγέντων ανά 

παράταξη και σύμφωνα με τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου κατά παρατάξεις τον χρόνο των πλέον 

πρόσφατων δημαιρεσιών στις 09.01.2022,  η σημερινή σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

τηρεί τόσο τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 όσο και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 είναι 

πλήρως σύμφωνη με τα άρθρα 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος αποτυπώνοντας την “απλή αναλογική” 

επί των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και «εκφράζοντας τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης 

της λαϊκής θέκησης και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού» (ΣτΕ 2377/2022).  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα δυο (02) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, τέθηκε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/16401/14-03-2023 Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, Νομικού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη, της, η οποία έχει ως εξής:       
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης της από 09-10-2017 με αρ.κατ. Πρωτοδικείου Ρόδου 209/09-10-2017 και με 

αριθμό βιβλίου καταθέσεων Εφ. Δωδ/σου 274/06-10-2022 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του 

Τσαμπίκου Κρητικού του Κωνσταντίνου και της με αριθμό 43/2016 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο 

Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου για τη συζήτηση της έφεσης.   

Ο Τσαμπίκος Κρητικός του Κωνσταντίνου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 17-9-2012 και 

με αριθμό κατάθεσης 389/20-9-2012 αγωγή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που 

σας επισυνάπτω, με την οποία ισχυριζόταν όσα αναφέρει σ’ αυτήν και ζητούσε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα 

της από 22-6-2012 καταγγελίας της δήθεν σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, να 

υποχρεωθούμε να αποδεχόμαστε τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του, με την παραπάνω 

ειδικότητα, καταβάλλοντος τις νόμιμες αποδοχές του, σε περίπτωση δε που αρνηθούμε να πράξουμε αυτό, να 

καταδικαστούμε να του καταβάλλουμε ως χρηματική ποινή το ποσό των 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης 

συμμόρφωσης με το διατακτικό της απόφασης. Να υποχρεωθούμε να καταβάλουμε σ’ αυτόν το ποσό των 

30.953,10 ευρώ (για μη καταβληθέντες μισθούς, δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 2011 και 2012), 

άλλως το ανωτέρω ποσό με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, καθώς και ποσό 16.688 ευρώ, ως 

μισθούς υπερημερίας και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 2012 και 2013, νομιμότοκα από τότε 

που κάθε επιμέρους απαίτηση κατέστη απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση 

προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούμε στα δικαστικά του έξοδα. 

Επί της αγωγής αυτής το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 43/2016 απόφασή του, 

που σας επισυνάπτω, με την οποία έκανε μερικά δεκτή αυτήν, αναγνώρισε την ακυρότητα της από 22-6-2012 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνήφθηκε μεταξύ του πρώην 

Δήμου Νότιας Ρόδου και του εφεσίβλητου, υποχρέωσε εμάς να αποδεχόμαστε τις προσηκόντως 

προσφερόμενες υπηρεσίες του εφεσίβλητου και να καταβάλλουμε τις νόμιμες αποδοχές του, που αντιστοιχούν 

στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ και την ειδικότητα του Γυμναστή (Καθηγητή Φυσικής Αγωγής), καταδίκασε 

εμάς να καταβάλλουμε στον εφεσίβλητο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το διατακτικό της απόφασης ως 

χρηματική ποινή το ποσό των 100 ευρώ ημερησίως, υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το 

ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (45.257,10€), νομιμότοκα 

από την επίδοση της αγωγής σε ποσοστό 6% ετησίως και συμψήφισε τα δικαστικά έξοδα μεταξύ μας. 

Κατά του παραπάνω και της παραπάνω απόφασης ο πρώην νομικός σύμβουλος του δήμου κος 

Δημήτριος Σαλαμαστράκης άσκησε για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 09-10-2017 με αρ.κατ. 

Πρωτοδικείου Ρόδου 209/09-10-2017 και με αριθμό βιβλίου καταθέσεων Εφ. Δωδ/σου 274/06-10-2022 έφεσή, 

με την οποία ζητά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, για το λόγο που αναφέρεται σ΄αυτήν, 
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δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 09
η
-12-2022 και  κατόπιν αναβολής αυτής η 17-03-2023 και η οποία 

έχει ως εξής:  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ε Φ Ε Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Ρόδοκαι 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κ Α Τ Α 

Κρητικού Τσαμπίκου του Κων/νου, κατοίκου Τ.Κ. Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 43/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

___________________________________ 

Ο εφεσίβλητος άσκησε εναντίον μας την από 17-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης 389/20-9-2012 αγωγή του, 

που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι με τη με αριθμό 666/2006 

απόφαση του ΑΣΕΠ κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 11 

του ΠΔ 164/2004 και ενόψει αυτού εκδόθηκε η με αριθμό 149/19-10-2006 απόφαση του Δημάρχου του πρώην 

Δήμου Νότιας Ρόδου, η οποία τον κατέτασσε σε οργανική θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου με εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ και συγκεκριμένα με την ειδικότητα του γυμναστή. Ότι με τη 

με αριθμό 101/5-1-2007 αίτησή του γνωστοποίησε στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου, ότι αποδέχεται την 

κατάταξη του, αλλά ότι αδυνατεί προσωρινά να αναλάβει υπηρεσία, αιτούμενος την ανάληψη των 

καθηκόντων του την 1-7-2007. Ότι η αίτηση του έγινε αποδεκτή, τα δε καθήκοντα του ανέλαβε την 1-10-2010, 

απασχολούμενος με πενθήμερη εργασία και με πλήρες ωράριο. Ότι ωστόσο η παραπάνω απόφαση του 

Δημάρχου ανακλήθηκε με τη με αριθμό 1038/22-6-2012 απόφαση αυτού, γιατί δεν προσήλθε προς ανάληψη 

της υπηρεσίας του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα ημερών, που τασσόταν με το άρθρο 170 Ν 

3584/2007, και συνεπώς θεωρείτο ότι δεν απεδέχθη σιωπηρώς την κατάταξη, ανακαλούμενης υποχρεωτικά 

αυτής.  

Ότι λόγω του ότι απασχολείτο με την παραπάνω ειδικότητα στον πρώην Δήμο Νοτιάς Ρόδου, στη θέση του 

οποίου υπεισήλθαμε εμείς αυτοδικαίως βάση του άρθρου 283 Ν 3852/2010, χωρίς να του καταβληθούν οι 

νόμιμες μηνιαίες αποδοχές του για το χρονικό διάστημα από 1-10-2010 έως 22-6-2013 (πιθανολογούμενη 

ημερομηνία συζήτησης της αγωγής του), ούτε και τα επιδόματα αδείας, Πάσχα και Χριστουγέννων των ετών 

2011 έως 2012, ζητούσε με την κρινόμενη αγωγή του να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της από 22-6-2012 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, να υποχρεωθούμε να αποδεχόμαστε 

τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του, με την παραπάνω ειδικότητα, καταβάλλοντος τις νόμιμες 

αποδοχές του, σε περίπτωση δε που αρνηθούμε να πράξουμε αυτό, να καταδικαστούμε να του καταβάλλουμε 

ως χρηματική ποινή το ποσό των 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης με το διατακτικό της 

απόφασης. Να υποχρεωθούμε να καταβάλουμε σ’ αυτόν το ποσό των 30.953,10 ευρώ (για μη καταβληθέντες 

μισθούς, δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 2011 και 2012), άλλως το ανωτέρω ποσό με τις διατάξεις 

του αδικαιολογήτου πλουτισμού, καθώς και ποσό 16.688 ευρώ, ως μισθούς υπερημερίας και επιδόματα 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 2012 και 2013, νομιμότοκα από τότε που κάθε επιμέρους απαίτηση 

κατέστη απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να 

καταδικαστούμε στα δικαστικά του έξοδα. 

Επί της παραπάνω αγωγής εκδόθηκε η εκκαλούμενη με αριθμό 43/2016 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν, αναγνώρισε την ακυρότητα της από 22-6-2012 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνήφθηκε μεταξύ του πρώην 

Δήμου Νότιας Ρόδου και του εφεσίβλητου, υποχρέωσε εμάς να αποδεχόμαστε τις προσηκόντως 

προσφερόμενες υπηρεσίες του εφεσίβλητου και να καταβάλλουμε τις νόμιμες αποδοχές του, που αντιστοιχούν 

στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ και την ειδικότητα του Γυμναστή (Καθηγητή Φυσικής Αγωγής), καταδίκασε 

εμάς να καταβάλλουμε στον εφεσίβλητο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το διατακτικό της απόφασης ως 

χρηματική ποινή το ποσό των 100 ευρώ ημερησίως, υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το 

ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (45.257,10€), νομιμότοκα 

από την επίδοση της αγωγής σε ποσοστό 6% ετησίως και συμψήφισε τα δικαστικά έξοδα μεταξύ μας. 
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Την απόφαση αυτή εκκαλούμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους 

επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα: 

1. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 1 του 

ν. 3320/2005, 15 παρ. 1 και 20 του ν. 3205/2003, 11 του ΠΔ 164/2004, 263 και 264 του ν. 1188/1981, 170 

παρ. 2 του ν. 3584/2007 και 1 του Α.Ν. 261/1968 και δέχτηκε μεταξύ των άλλων ότι ο νομοθέτης 

χρησιμοποίησε τον όρο «κατάταξη» στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005, κατά πλήρη αντιδιαστολή 

προς την έννοια της «πρόσληψης» ή εκείνης του «διορισμού», δηλ. της πράξης με την οποία το πρώτον 

δημιουργείται η εργασιακή σχέση, ενόψει, το μεν, της «εφεξής» μετατροπής ενεργών συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου, κατ΄ άρθρο 11 π. δ/τος 164/2004, αλλά και της ρητής πρόνοιας (παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 3320/2005) η 

καταρτισθησόμενη σύμβαση αορίστου χρόνου να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη σύμβαση ορισμένου 

χρόνου που αντικαθιστά, από την άποψη του είδους της απασχόλησης (μειωμένης ή πλήρους), της ειδικότητας 

(αντίστοιχης ή παρεμφερούς) ή της κατηγορίας (Π Ε, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία υπαγόταν ο συμβασιούχος. 

Προς την ίδια ερμηνευτική προσέγγιση συνηγορεί και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.3320/2005, 

σύμφωνα με την οποίοι και, κατ΄ αντίθεση προς την πρόσληψη, η πράξη κατάταξης, που εκδίδεται από το 

αρμόδιο όργανο, δεν χρήζει δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά και η επομένη 

παράγραφος (4) της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου των 

κατατασσόμενων, λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

 Ότι δεν παρέχει επιχείρημα υπέρ της αντίθετης άποψης η διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, κατά 

την έννοια της οποίας η ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης νοείται ως ημερομηνία πρόσληψης 

αποκλειστικά και μόνο για τον προσδιορισμό της αφετηρίας του χρονικού περιορισμού της παρ. 2 του άρθρου 

70 του ν. 2683/1999 (οκταετία), υπό τον οποίο τελεί η δυνατότητα μετάταξης των κατατασσόμενων σε 

ανώτερη βαθμίδα. Υπό τις ανωτέρω παραδοχές, κατά τα προεκτεθέντα, η καθόλου διαδικασία μετατροπής των 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αντίστοιχες αορίστου, κατ' άρθρο 11 π.δ/τος, 164/2004, καθώς και η 

περαιτέρω τοιαύτη κατάταξη, όσων εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, σε υφιστάμενες κενές οργανικέ ςθέσεις 

ή σε προς τούτο συσταθησόμενες, δεν συνιστά «πρόσληψη». Τέλος, δε η έννοια της «τακτοποίησης» των 

εκκρεμών εργασιακών σχέσεων, εννοεί τη διευθέτηση εργασιακών σχέσεων που ήδη υφίστανται. 

 Με βάση τα παραπάνω δέχτηκε περαιτέρω η εκκαλούμενη απόφαση ότι με την με αριθμό 666/10-2-

2006 απόφαση του ΑΣΕΠ αναγνωρίσθηκε ότι είχε συναφθεί μεταξύ του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου και του 

εφεσίβλητου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων του 

άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004. Βάση αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 149/19-10-2006 απόφαση του Δημάρχου του 

εν λόγω Δήμου, με την οποία ο εφεσίβλητος κατατασσόταν σε οργανική θέση του Δήμου με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ και ειδικότητα γυμναστή. Η 

απόφαση αυτή κρίθηκε σύννομη σύμφωνα με τη με αριθμό 16128/7.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ότι ο εφεσίβλητος με τη με αριθμό πρωτ. 101/5-1-2007 αίτησή του 

γνωστοποίησε στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου ότι αποδέχεται την παραπάνω κατάταξη του αλλά ότι 

αδυνατούσε να αναλάβει προσωρινά υπηρεσία μέχρι και 30-6-2007 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η 

αίτηση αυτή έγινε αποδεκτή από τον παραπάνω Δήμο και δόθηκε σ’ αυτόν παράταση ανάληψης καθηκόντων. 

Εν τέλει ανέλαβε καθήκοντα από 1-10-2010, απασχολούμενος στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου με πενθήμερη 

εργασία και με πλήρες ωράριο, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ειδικότητα της κατάταξης του.  

 Ότι εν συνεχεία, από 1-1-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, εμείς 

υπεισήλθαμε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού εργοδότη του εφεσίβλητου, λόγω καθολικής 

διαδοχής. Ωστόσο, εμείς και ενώ ο εφεσίβλητος παρείχε ανελλιπώς τις υπηρεσίες του σε εμάς, με τη με αριθμό 

1038/22-6-2012 απόφαση του Δημάρχου μας, ανακάλεσε τη παραπάνω με αριθμό 149/2006 απόφαση 

κατάταξης, με την αιτιολογία ότι ο εφεσίβλητος δεν προσήλθε προς ανάληψη υπηρεσίας στη θέση που 

κατατάχτηκε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 10 ημερών, που τάσσεται με το άρθρο 170 παρ. 2 του 

Ν. 3584/2007, θεωρείται ότι αυτός δεν αποδέχθηκε την κατάταξη (πρόσληψη), οπότε η κατάταξη ανακαλείται 

υποχρεωτικά, γι' αυτό και μη νομίμως αυτός ανέλαβε καθήκοντα στις 1-10-2010.  

 Ότι το Δικαστήριο, κρίνοντας παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της παραπάνω ανακλητικής απόφασης, 

θεώρησε αυτήν παράνομη, καθόσον, προεχόντως, εφαρμόσθηκε κανόνας δικαίου, οι προϋποθέσεις του οποίου 

δεν αφορούν την παρούσα περίπτωση. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω στη μείζονα 

σκέψη, με τη με αριθμό 149/2006 απόφαση του Δημάρχου του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου έλαβε χώρα 

κατάταξη και όχι πρόσληψη, εφόσον ο νομοθέτης χρησιμοποίησε τον όρο «κατάταξη» κατά πλήρη 

αντιδιαστολή προς την έννοια της «πρόσληψης» ή εκείνης του «διορισμού», δηλ. της πράξης με την οποία το 

πρώτον δημιουργείται η εργασιακή σχέση, ενόψει, το μεν, της «εφεξής» μετατροπής ενεργών συμβάσεων 
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ορισμένου χρόνου, κατ' άρθρο 11 π. δ/τος 164/2004, αλλά και της ρητής πρόνοιας (παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 

3320/2005) η καταρτισθησόμενη σύμβαση αορίστου χρόνου να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη σύμβαση 

ορισμένου χρόνου που αντικαθιστά, από την άποψη του είδους της απασχόλησης (μειωμένης ή πλήρους), της 

ειδικότητας (αντίστοιχης ή παρεμφερούς) ή της κατηγορίας (Π Ε, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία υπαγόταν ο 

συμβασιούχος. Παρά ταύτα, το εφαρμοζόμενο άρθρο 170§2 Ν. 3584/2007, αφορά αμιγώς θέματα πρόσληψης, 

το οποίο δεν συνιστά αντικείμενο της ανακληθείσας δημαρχιακής απόφασης. Σε κάθε δε περίπτωση, σύμφωνα 

με το άρθρο μόνο παρ. 1 του ΑΝ 261/1968, είχε παρέλθει πενταετία από το χρόνο έκδοσης της απόφασης 

κατάταξης μέχρι την ανάκληση της. Συνακόλουθα, ήταν άκυρη η από 22-6-2012 καταγγελίατης σύμβασης 

εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ των μας.  

 Έτσι που δέχτηκε η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου ως προς το ότι 

στις 22-6-2012 καταγγείλαμε άκυρα τη μεταξύ μας σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και περαιτέρω μας 

υποχρέωσε να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο μισθούς υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο 2012 

έως 22-6-2013, συνολικού ποσού 15.304,00 ευρώ. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920, 103 παρ. 2, 7 και 8 του Συντάγματος, 21 

του ν. 2190/1994, 5 και 11 του Π.Δ. 164/2004, έπρεπε να δεχτεί ότι: 1) συνεχείς και διαδοχικές, χωρίς να 

μεσολαβεί μεταξύ τους κενό μεσοδιάστημα, έγγραφες συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου που έχει 

καταρτίσει ο εργαζόμενος με το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. ή τους ΟΤΑ για να καλύψει στην πραγματικότητα όχι 

πρόσκαιρες αλλά μόνιμες και διαρκείς ανάγκες τούτων, οι οποίες (διαδοχικές συμβάσεις) έχουν συναφθεί πριν 

από την 19 Ιουλίου 2004 (χρόνος δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Π.Δ. 164/2004) και 

είναι ενεργείς κατά την έναρξη της ισχύος του προεδρικού αυτού διατάγματος (164/2004), συνιστούν σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όχι με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920, 

το οποίο εν προκειμένω είναι ανεφάρμοστο (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 19/2007 και 20/2007 Νόμος), αλλά μόνο αν 

συντρέχουν οι όροι της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 βεβαιούμενοι κατά τον 

διαγραφόμενο στο άρθρο αυτό τρόπο και 2) η κατά τα άνω συνιστώμενη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

δεν έχει χρόνο κατάρτισης αυτόν που συμπίπτει με το χρόνο σύναψης της πρώτης κατά σειρά από τις συνεχείς 

και διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, αλλά το μεταγενέστερο χρόνο έκδοσης της 

πράξης κατάταξης του αρμόδιου υπηρεσιακού οργάνου στη νομίμως συσταθείσα με κοινή υπουργική 

απόφαση και νομίμως δημοσιευθείσα, κενή οργανική θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3320/2005), οπότε και θεωρείται από του χρόνου τούτου 

(έκδοσης της πράξης κατάταξης) ο εργαζόμενος προσληφθείς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ο δε 

χρόνος που εν τω μεταξύ αναλώθηκε στο πλαίσιο των προηγηθεισών διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου του κατατασσόμενου λογίζεται απλώς για όλες τις άλλες συνέπειες ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3320/2005).  

 Ότι τούτο, άλλωστε, προκύπτει σαφώς α) από τη διάταξη του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 που ορίζει 

ότι «διαδοχικές συμβάσεις ... συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ...» και επομένως μόνο σε 

περίπτωση θετικής κρίσης του ΑΣΕΠ, οι ενεργείς διαδοχικές συμβάσεις συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου και όχι αναδρομικά από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος, καθώς αυτό θα 

προσέκρουε στη θεσπιζόμενη από το άρθρο 103 παρ.2 του Συντάγματος απαγόρευση, σε περίπτωση που κατά 

το χρόνο αυτό δεν έχουν συσταθεί ακόμα οι σχετικές οργανικές θέσεις και β) από το άρθρο 1 παρ. 5 εδαφ. β 

του ν. 3320/2005 που ορίζει ότι «ως ημερομηνία πρόσληψης νοείται η ημερομηνία έκδοσης της πράξης 

κατάταξης» (ΠΠρΡ 155/2013 αδημ. ΕφΠατρ 7/2008 αδημ.). Ότι επομένως η κατά το άρθρο 1 ν. 3320/2005 

κατάταξη του εργαζόμενου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004 

σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες σύμφωνα με αυτό, συνιστά κατ’ ουσίαν πρόσληψη στην 

οικεία οργανική θέση, οπότε εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρθρο 170 ν. 3584/2007 ή ανάλογα τα άρθρα 263 και 

264 του ν. 1188/1981.  

 Ότι μετά την κατάταξη του υπαλλήλου με απόφαση του Δημάρχου σε υφιστάμενη οργανική θέση ή σε 

συνιστώμενη οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ο υπάλληλος καλείται να αναλάβει υπηρεσία, 

γι’ αυτό η απόφαση κατάταξης αποστέλλεται ταχυδρομικά και με απόδειξη στη διεύθυνση κατοικίας του 

κατατασσόμενου, ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία μέσα σε αποκλειστική προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών υπό το καθεστώς του ν. 1188/1981 ή δέκα (10) ημερών υπό το καθεστώς του ν. 3584/2007. Η 

σύμβαση εργασίας λογίζεται ότι καταρτίσθηκε με την ανάληψη υπηρεσίας, η οποία βεβαιώνεται από την 

υπηρεσία. Ότι η απόφαση κατάταξης ανακαλείται αν ο κατατασσόμενος δεν αποδεχθεί αυτήν, ρητά ή 

σιωπηρά, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή δεν προσήλθε για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην παραπάνω 
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προθεσμία, λόγω του ότι η υπαλληλική σχέση ορίζεται μονομερώς από τη διοίκηση και δεν είναι υποχρεωτική 

για το διορισθέντα αλλά καθαρά προαιρετική γι’ αυτό και χρήζει αποδοχής από αυτόν. Ότι ο διορισθείς 

θεωρείται ότι δεν αποδέχεται το διορισμό του και όταν ενώ εγγράφως τον αποδέχτηκε δεν προσήλθε στη 

συνέχεια εντός της παραπάνω προθεσμίας για ανάληψη των καθηκόντων του, καθόσον η αποδοχή του 

διορισμού του γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την εμπρόθεσμη προσέλευσή του στην υπηρεσία για την 

ανάληψη των καθηκόντων του.   

 Ότι στην περίπτωση που δεν τηρηθεί ή τηρηθεί πλημμελώς η προβλεπόμενη αποστολή ταχυδρομικώς 

και με απόδειξη στη διεύθυνση κατοικίας του κατατασσόμενου της απόφασης του Δημάρχου για πρόσληψη 

και κλήσης αυτού για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, πρέπει να 

γίνει δεκτό ότι η γνώση της απόφασης αυτής και της αιτιολογίας της αρκεί για την έναρξη της αποκλειστικής 

αυτής προθεσμίας (ΝΣΚ 161/2006, Ελ. Συν. Πράξη 48/2007 Τμήμα Ι). Η γνώση αυτή τεκμαίρεται, εκτός των 

άλλων, εφόσον παρήλθε μακρός χρόνος από την έκδοση της απόφασης σε συνδυασμό με το εύλογο 

ενδιαφέρον που είχε ο κατασσόμενος να πληροφορηθεί την έκδοσή της. Σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος έχει 

τη δυνατότητα να ανακαλέσει την απόφαση πρόσληψης. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται επίσης ότι αν 

παρέλθει άπρακτη η παραπάνω αποκλειστική προθεσμία η ανάκληση της κατάταξης δεν εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του Δήμου αλλά υποχρεούται αυτός να προβεί σαυτήν.  

 Ότι εξάλλου κατά το άρθρο μόνο του α.ν.261/1968 «Ατομικαί διοικητικαί πράξεις, εκδοθείσαι κατά 

παράβασιν νόμου, ανακαλούνται υπό της Διοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε δια το Δημόσιον 

συνεπείας, εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου. Επιφυλασσομένων των ειδικώς άλλως οριζουσών 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, χρόνος ήσσων της πενταετίας τουλάχιστον από της εκδόσεως των κατά 

τα άνω ανακλητέων πράξεων εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να θεωρηθεί ως μη εύλογος προς ανάκλησιν, 

ανεξαρτήτως τυχόν κτήσεως υπό τρίτων βάσει αυτών οιουδήποτε δικαιώματος». Η διάταξη αυτή, η οποία 

προβλέπει ότι η ανάκληση διοικητικής πράξης σε χρόνο μικρότερο της πενταετίας από την έκδοσή της 

θεωρείται ότι γίνεται εντός ευλόγου χρόνου, δεν ορίζει πάντως ότι μετά την πάροδο της πενταετίας η 

ανάκληση γίνεται πέραν του ευλόγου χρόνου και ότι επομένως απαγορεύεται. Εάν η πάροδος ορισμένου 

χρόνου από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης υπερβαίνει τον εύλογο για την ανάκληση χρόνο, είναι 

ζήτημα που κρίνεται από το Δικαστήριο κατά περίπτωση, βάσει των γενικών αρχών που διέπουν την 

ανάκληση των διοικητικών πράξεων (ΣτΕ 3904/2008, 3447/2007, 2566/2002).  

 Ότι η ανάκληση της διοικητικής πράξης συνεπάγεται την εξ’ υπαρχής εξαφάνισή της και την 

αποκατάσταση του προσώπου στο οποίο αφορά η ανακαλούμενη πράξη στη νομική κατάσταση στην οποία θα 

ήταν χωρίς την ανακληθείσα πράξη. Η ανάκληση δηλαδή της διοικητικής πράξης έχει αναδρομική ισχύ και 

ανατρέχει στο χρόνο της έκδοσης της ανακαλούμενης πράξης, αποκαθιστώντας έτσι στη νόμιμη κατάσταση 

που υπήρχε πριν την έκδοση της πράξης που ανακλήθηκε (ΣτΕ 2906/2000). 

 Έτσι η εκκαλούμενη απόφαση με βάση τα παραπάνω έπρεπε να δεχτεί ότι, εφόσον ο εφεσίβλητος, 

μετά τη με αριθμό 149/19-10-2006 απόφαση του Δημάρχου του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου, η οποία 

θεωρήθηκε νόμιμη με τη με αριθμό 16128/7-12-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατατάχτηκε σε οργανική θέση του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ και ειδικότητα Γυμναστής, ζήτησε 

με τη με αριθμό πρωτ. 101/5-1-2017 αίτησή του, μετά που κλήθηκε για ανάληψη καθηκόντων, να αναλάβει τα 

καθήκοντά του στις 1-7-2007, ανεξάρτητα από το ότι δεν προβλεπόταν τέτοιο δικαίωμα, έπρεπε να εμφανιστεί 

την ημερομηνία αυτή και να αναλάβει τα καθήκοντά του. Περαιτέρω η εκκαλούμενη απόφαση έπρεπε να 

δεχτεί ότι, εφόσον ο εφεσίβλητος δεν εμφανίστηκε και δεν του δόθηκε έστω και παράνομα άλλη παράταση 

ανάληψης καθηκόντων, παραιτήθηκε από την παραπάνω οργανική του θέση, ότι παράνομα απασχολείτο από 

τις 1-10-2010, οπότε και εμφανίστηκε στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου, και ότι επομένως νόμιμα και μέσα σε 

εύλογο χρόνο εκδόθηκε η με αριθμό 1038/22-6-2012 απόφασή του αρμοδίου προς τούτο Αντιδημάρχου του 

Δήμου μας Ευστράτιου Καρίκη, με την οποία ανακάλεσε την παραπάνω με αριθμό 149/19-10-2006 απόφαση 

του Δημάρχου του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου. Έτσι έπρεπε να απορρίψει εξ ολοκλήρου την αγωγή του 

εφεσίβλητου. 

2.  Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και δέχτηκε ότι ο εφεσίβλητος με 

τη με αριθμό 101/5-1-2007 αίτησή του γνωστοποίησε στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου ότι αποδέχεται την 

κατάταξη του αλλά ότι αδυνατούσε να αναλάβει προσωρινά υπηρεσία μέχρι και 30-6-2007 λόγω οικονομικών 

προβλημάτων, ότι η αίτηση αυτή έγινε αποδεκτή από τον παραπάνω Δήμο και δόθηκε σ’ αυτόν παράταση 

ανάληψης καθηκόντων. Ότι εν τέλει ανέλαβε καθήκοντα από 1-10-2010, απασχολούμενος στον πρώην Δήμο 

Νότιας Ρόδου με πενθήμερη εργασία και με πλήρες ωράριο, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ειδικότητα της 
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κατάταξης του. Έτσι που δέχτηκε η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την παραπάνω αγωγή του 

εφεσίβλητου. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση εκτιμούσε ορθά τις αποδείξεις έπρεπε αν δεχτεί ότι ο πρώην Δήμος 

Νότιας Ρόδου συναίνεσε έστω και παράνομα να αναλάβει ο εφεσίβλητος τα καθήκοντά του στις 1-7-2007, 

ουδέποτε δε συναίνεσε να αναλάβει αυτός τα καθήκοντά του πέραν της ημερομηνίας αυτής και εφόσον αυτός 

δεν ανέλαβε τα καθήκοντά του την ημερομηνία αυτή, ούτε και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

παρέλευση αυτής, ούτε και ενημέρωσε σχετικά τον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου για το λόγο που δεν ανέλαβε 

αυτά, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το δικαίωμά μου για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας αορίστου 

χρόνου και κατάταξής του στην οργανική θέση που είχε συσταθεί και η απασχόλησή του από 1-10-2010 ήταν 

παράνομη. Έτσι θα έπρεπε η εκκαλούμενη απόφαση να απορρίψει την αγωγή του εφεσίβλητου.  

3. Γιατί, επικουρικά, η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των 

άρθρων 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955 και 656 Α.Κ. και δέχτηκε ότι στις 22-6-2012 καταγγείλαμε άκυρα τη 

μεταξύ εμάς και του εφεσίβλητου σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και επομένως οφείλαμε να 

καταβάλουμε σαυτόν μισθούς υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από 22-6-2012 έως 22-6-2013, ημέρα 

πιθανής συζήτησης της αγωγής του. Έτσι έκαμε δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου ως προς το αίτημά της 

αυτό και μας υποχρέωσε να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο για μισθούς υπερημερίας το συνολικό ποσό των 

15.304,00 ευρώ μαζί με τα επιδόματα αδείας 2012, δώρου Χριστουγέννων 2012 και Πάσχα 2013.   

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε να 

δεχτεί ότι στις 22-6-2012 δεν καταγγείλαμε τη μεταξύ εμάς και του εφεσίβλητου σύμβασης εργασίας αορίστου 

χρόνου, αλλά ότι με την παραπάνω με αριθμό 1038/22-6-2012 απόφασή του αρμοδίου προς τούτο 

Αντιδημάρχου του Δήμου μας Ευστράτιου Καρίκη, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί ούτε ακυρωθεί, 

οπότε παράγει τις νόμιμες συνέπειές της, λόγω του τεκμηρίου νομιμότητας, ανακαλέσαμε την παραπάνω με 

αριθμό 149/19-10-2006 απόφαση του Δημάρχου του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου, με την οποία ο εφεσίβλητος 

κατατάχθηκε σε οργανική θέση του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ειδικότητας Γυμναστής (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής). Ότι 

με την ανάκληση αυτή θεωρείται ότι η ανακληθείσα απόφαση δεν υπάρχει στο νομικό κόσμο και επομένως 

δεν υφίσταται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανάμεσα σε εμάς και τον εφεσίβλητο για 

να είναι δυνατή η καταγγελία αυτής, αφού η καταγγελία προϋποθέτει την ύπαρξη της σύμβασης εργασίας και 

οι μισθοί υπερημερίας την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Ίσως ο εφεσίβλητος να μπορούσε να ζητήσει 

αποζημίωση αν ισχυριζόταν και αποδείκνυε ότι εξαιτίας της ανάκλησης της κατάταξής του υπέστη ζημία και 

ποια είναι αυτή, πράγμα όμως που δεν το ζητά με την παραπάνω αγωγή του. Έτσι έπρεπε να απορρίψει για το 

λόγο αυτό την αγωγή του εφεσίβλητου ως προς την καταβολή σαυτόν μισθών υπερημερία για το παραπάνω 

χρονικό διάστημα.     

4. Γιατί,επικουρικά, η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα δεν εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου πρώτου 

παραγράφου Γ΄ υποπαράγραφος Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012, κατά το οποίο «Τα επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή 

όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για 

λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα 

μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και 

Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013». Με βάση τη διάταξη αυτή από 1-1-2013 καταργήθηκαν τα 

επιδόματα εορτών και αδείας που προβλέπονταν από το άρθρο 16 του ν. 4024/2011. Έτσι η εκκαλούμενη 

απόφαση υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 250 ευρώ ως επίδομα εορτών 

Πάσχα 2013. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση εφάρμοζε την παραπάνω διάταξη έπρεπε να δεχτεί ότι από 1-1-

2013 καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών και αδείας και έτσι έπρεπε να απορρίψει την αγωγή του 

εφεσίβλητου ως προς την καταβολή σ’ αυτόν του επιδόματος εορτών Πάσχα 2013. 

5. Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και δέχτηκε ότι απασχολούσαμε 

τον εφεσίβλητο και για το χρονικό διάστημα από 17-8-2011 μέχρι και τις 22-6-2012 και έτσι υποχρέωσε εμάς 

να καταβάλουμε σ’ αυτόν τις δεδουλευμένες αποδοχές του, ήτοι 1.192 ευρώ κάθε μήνα, ως επίσης και την 

αναλογία του επιδόματος αδείας και εορτών Χριστουγέννων 2011 και 2012 και του επιδόματος εορτών Πάσχα 

2012.  

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση εκτιμούσε ορθά τις αποδείξεις έπρεπε να δεχτεί ότι μετά την 

έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και την αποστολή των εγγράφων στο Υπουργείο Εσωτερικών 
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για να έχουμε τις απόψεις του σχετικά με την παράνομη ή μη ανάληψη των καθηκόντων του εφεσίβλητου, 

όπως αναφέρουμε στις πρωτόδικες προτάσεις μας, και λόγω του ότι καθυστερούσε η απάντηση, ζητήσαμε στις 

29-7-2011 από τον εφεσίβλητο με το με αριθμό πρωτ. 100603/2604/29-7-2011 έγγραφο της Δημοτικής 

Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου μας, το οποίο παρέλαβε στις 17-8-2011, να σταματήσει να εκτελεί τα 

καθήκοντά του από την παραλαβή του εγγράφου αυτού μέχρι τελικά η αρμόδια υπηρεσία αποφανθεί για τη 

νομιμότητα ή όχι της πρόσληψής του, λόγω του ότι σε περίπτωση μη νόμιμης ανάληψης δεν είναι δυνατή η 

καταβολή του μισθού του. Έτσι ο εφεσίβλητος από τις 17-8-2011 έπαψε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε εμάς 

και φυσικά δεν δικαιούται από τις 17-8-2011 και μετά οποιαδήποτε αμοιβή. Έτσι η εκκαλούμενη απόφαση 

έπρεπε να απορρίψει την αγωγή του εφεσίβλητου ως προς το αίτημά της για καταβολή δεδουλευμένων 

αποδοχών και επιδομάτων εορτών και αδείας για το χρονικό διάστημα από 17-8-2011 έως και 22-6-2012.  

Επειδή όλοι οι λόγοι της έφεσής μας αυτής είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 43/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό 

να απορριφθεί η από 17-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης 389/20-9-2012 αγωγή του εφεσίβλητου, που 

στρεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και  

Να καταδικαστεί ο εφεσίβλητος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου 

και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. 

  Ρόδος 9 Οκτωβρίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

 

Για την έγκριση της άσκησης της παραπάνω έφεσης και της παράστασης μου για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την ορισθείσα δικάσιμο για τη συζήτηση της έφεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου θα πρέπει 

να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με την 

οποία να εγκρίνεται η άσκηση από 09-10-2017 με αρ.κατ. Πρωτοδικείου Ρόδου 209/09-10-2017 και με αριθμό 

βιβλίου καταθέσεων Εφ. Δωδ/σου 274/06-10-2022 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του 

Τσαμπίκου Κρητικού του Κωνσταντίνου και της με αριθμό 43/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου, να δίνεται επίσης σε εμένα, ως δικηγόρος του 

Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα, να παραστώ στο Μονομελές 

Εφετείο Δωδεκανήσου τη παραπάνω ορισθείσα μετ΄αναβολή δικάσιμο της 17
ης

-03-2023 ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη 

συζήτηση της έφεσης, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να 

γίνει δεκτή η έφεση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή. 
 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/16401/14-03-2023 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, Νομικού 

Συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 09
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2023, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022), τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 και το Νόμο 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Τα μέλη της με ιοψηφίας  κ.κ.  Κορωναίος Ιωάννης,  Παλαιολόγου Μιχαήλ & Ζανεττούλλης Δημήτριος 

δήλωσαν « ΑΠΟΧΗ» από  την  ψηφοφορία του θέματος)  

1. Εγκρίνει την άσκηση της από 09-10-2017 με αρ.κατ. Πρωτοδικείου Ρόδου 209/09-10-2017 και με 

αριθμό βιβλίου καταθέσεων Εφ. Δωδ/σου 274/06-10-2022 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του 

Τσαμπίκου Κρητικού του Κωνσταντίνου και της με αριθμό 43/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου (ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών). 

2. Δίνει την εντολή, το δικάιωμα και την πληρεξουσιότητα στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου 

με πάγια αντιμισθία κ. Μιχαήλ Καραγιάννη να παραστεί στο Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στην ορισθείσα δικάσιμο της 17
ης

-03-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 

να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της έφεσης, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να προβεί 

σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η έφεση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 66/2023  

 

    

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

Κορωναίος Ιωάννης 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Ζανεττούλλης Δημήτριος 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
 

Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

ΑΔΑ: 9Τ2ΒΩ1Ρ-ΖΙΡ
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