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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 43  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/28.02.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/02/2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2319/23.02.2018, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                     

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Αξιώτης Χρήστος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βεχλίδη Μαρία 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
11. Βασιλάκη Αικατερίνη  
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
13. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Αλεξοπούλου Μαρία  
20. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
21.   
22.   



23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του ∆ήµου 
Καισαριανής στην από 1.12.2017 αγωγή (ΓΑΚ 76394/2017) 4 σχολικών 
φυλάκων εναντίον του. 

  
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών  η   οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

**** 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Καισαριανής στην από 1.12.2017 αγωγή (ΓΑΚ 76394/2017) 4 σχολικών 

φυλάκων εναντίον του. 

Σχετικά: 

• Η Απόφαση 42/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής. 

• Ο Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ. 4. 

• Το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 με τις οποίες καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο 

της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 

• Τα σχετικά δικαστικά έγγραφα 

Την Παρασκευή 2 Μάρτη 2018 εκδικάζεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (διαδικασία 
εργατικών διαφορών) η από 1.12.2017 αγωγή (ΓΑΚ 76394/2017) τεσσάρων (4) 
εργαζόµενων του ∆ήµου Καισαριανής, κατηγορίας ∆Ε «Σχολικών Φυλάκων», 
εναντίον του, µε επίδικο την καταβολή των δώρων και του επιδόµατος αδείας (13ος 

και 14ος µισθός) των ετών 2015-2017. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/02/2018  
Αριθ. Πρωτ.:  2367                   



Θυµίζουµε ότι ο 13ος και 14ος µισθός στους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο, ευρύτερο 
∆ηµόσιο, ΟΤΑ και συνταξιούχους καταργήθηκε ολοσχερώς από την συγκυβέρνηση 
Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ το Νοέµβρη του 2012, µε την ψήφιση του «Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016» (Ν.4093/2012) και αφού πρώτα 
είχε περικοπεί σηµαντικά και µετατραπεί σε επίδοµα µε το Ν.3845/2010 το Μάη του 
2010. 

Συνολικά από το  ξέσπασµα της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης και µε τα 
διαδοχικά βαθειά αντεργατικά νοµοθετήµατα οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο µας όπως και 
η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόµενων στη χώρα µας, έχουν απολέσει εισόδηµα 
που φτάνει έως και το 50% των πρότερων αποδοχών τους. Ο µακρύς κατάλογος 
περιλαµβάνει την περικοπή του 13ου και 14ου µισθού, το πάγωµα της µισθολογικής 
ωρίµανσης από 1/7/2011, την περικοπή όλων των επιδοµάτων (πλην οικογενειακού, 
θέσης και ειδικών συνθηκών), τη µείωση του αφορολόγητου και τα νέα χαράτσια (1% 
υπέρ ΤΠ∆Υ, 2% υπέρ Ταµείου Αλληλεγγύης, 1% έκτακτη εισφορά για όσους έχουν 
εισόδηµα έως 20.000 ευρώ ή 2% για πάνω από 20.000 ευρώ).  Σε αυτόν δεν 
υπολογίζονται βέβαια η αύξηση του ΦΠΑ, ο ΕΝΦΙΑ, συνολικά η φοροληστεία, η 
ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης κ.τ.λ. 

Πρόσφατα η σηµερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού επέκτεινε τα τελευταία 
χρόνια όλους τους αντιλαϊκούς-αντεργατικούς νόµους της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ και 
χωρίς να καταργήσει τις παραπάνω διατάξεις ή να νοµοθετήσει την επαναφορά του 
13ου και 14ου µισθού, µε το Ν.4447/2016 µεταφέρει στους ∆ήµους την "επιλογή" της 
δικαστικής τους εκπροσώπησης στα δίκαια αιτήµατα των εργαζόµενων, ορίζοντας ότι 
η Οικονοµική Επιτροπή «…αποφασίζει για την άσκηση ή µη, όλων των ένδικων 
βοηθηµάτων και µέσων καθώς και για την παραίτηση από αυτά».  

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση «νίπτει τας χείρας της» και επιδιώκει να µεταφέρει 
την ευθύνη στους ∆ήµους, αποπροσανατολίζοντας και κρύβοντας τον πραγµατικό 
ένοχο για τις απώλειες των εργαζοµένων. Ταυτόχρονα επιδιώκει να µεταφέρει και το 
λογαριασµός ξανά στους δηµότες, µιας και οι µειώσεις των προηγούµενων χρόνων σε 
µισθούς και επιδόµατα, εναρµονίστηκαν µε τις ραγδαίες µειώσεις στη 
χρηµατοδότηση των ΟΤΑ που ξεπερνούν αθροιστικά το 60% από το 2009 έως 
σήµερα και βέβαια από πουθενά δεν διαφαίνεται η επαναφορά της στα πρότερα 
επίπεδα. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να δείξει και 
στην περίπτωση αυτή την έµπρακτη στήριξή του στους εργαζόµενους και τα 
δίκαιά τους. Να δεσµεύσει το νόµιµο εκπρόσωπο του στο δικαστήριο µε την 
απόφασή του, που ξεκαθαρίζει ότι: 

• Συνομολογεί στο περιεχόμενο της προαναφερόμενης ένδικης αγωγής για το 

σύνολο των εργαζομένων. Θεωρεί δίκαιο το αίτημά τους. 

• Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε άσκηση έφεσης σε περίπτωση θετικής 

απόφασης του Δικαστηρίου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαιτεί την απαραίτητη κρατική χρηµατοδότηση ώστε 
να µπορέσει ο ∆ήµος να ανταπεξέλθει στην καταβολή των επίδικων τόσο για 
τους εν λόγω εργαζόµενους όσο και για όσους προσφύγουν στη συνέχεια. 
Εξουσιοδοτεί τη ∆ηµοτική Αρχή και το ∆ήµαρχο, να προχωρήσουν στην 
ανάδειξη του θέµατος και σε παρεµβάσεις στο αρµόδιο Υπουργείο. Εκφράζει και 
µε αυτή την αφορµή τη συµπαράστασή και τη στήριξή του στους αγώνες των 



εργαζόµενων για σταθερή εργασία, ασφαλιστικά δικαιώµατα και µισθούς που να 
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας και των άλλων εργατικών δικαιωµάτων. 

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
΄ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

• Να προσκοµίσει  ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως επίσηµη θέση του ∆ήµου. 

• Συνοµολογεί στο περιεχόµενο της προαναφερόµενης ένδικης αγωγής για 
το σύνολο των εργαζοµένων. Θεωρεί δίκαιο το αίτηµά τους. 

 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6)Χριστοφής Μιχαήλ   7)  
Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10)  
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  12) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
15)Καµπάκας Αντώνιος  16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 
18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος, 20) Αλεξοπούλου 
Μαρία 21) Κατσαρέλης Νικόδηµος  . 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      01/03/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


