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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

   Θέμα : «Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 συνήλθε σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.1142/21-01-2022 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Κουμπής  Γρηγόρης  -    Τακτικό μέλος 

      2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 2. Αμάραντος Σταύρος  -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

      5. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

      6. Ανωγιάτης Αθανάσιος-  Τακτικό μέλος    

      7. Ντόντης Γεώργιος-         Τακτικό μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Πρέβεζας (Απ. Τάσσης),  που έχει ως εξής:   

«…Σχετ.: Αρ. εισερχ. Δήμου Πρ: 217/5-1-2022 - Η υπ’ αριθμ. 471/2019 απόφαση Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, 

Αρ. εισερχ. Νομικής υπηρεσίας: 2232α/5-1-2022 

 

   Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά απασχόληση σχολικού φύλακα στα πλαίσια προγράμματος 

του ΟΑΕΔ με φερόμενο σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον αυτό που προέχει για τον απασχολούμενο είναι η απόκτηση εμπειρίας και όχι η 

απόληψη μισθού και η παροχή εργασίας, ο τελευταίος δεν δικαιούται πλήρους ασφάλισης. 

    Ο Δήμος όμως στη συνέχεια με διαδοχικές συμβάσεις μετά από αίτημα των σχολικών 

φυλάκων, ανανέωνε τις συμβάσεις αυτές επί χρόνια. 

   Οι εν λόγω σχολικοί φύλακες, αφού απασχολήθηκαν την χρονική περίοδο 2001 – 2006 

χωρίς να εγείρουν απαιτήσεις ασφάλισης, στη συνέχεια, κατέφυγαν στο ΙΚΑ και ζήτησαν και 

την ασφάλισή τους αναδρομικά. 

    Επί της απόφασης του ΙΚΑ που τους δικαίωσε ο Δήμος άσκησε προσφυγή το έτος 2010, η 

οποία εκδικάσθηκε το έτος 2018, η δε απόφαση καθαρογράφηκε και επιδόθηκε στο Δήμο στις 

5-1-2022. Προφανώς δε οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη επιβληθεί στο Δήμο από το 2010 
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και με την προσφυγή επιχειρούσαμε την ανατροπή της κατάστασης – ασφάλισης και την 

επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών. 

   Για το ζήτημα αυτό ασκήσαμε δεκάδες προσφυγές, ξεχωριστές υποχρεωτικά κατά το νόμο, η 

δε συγκεκριμένη απόφαση, αφορά μόνο τη μία από αυτές τις προσφυγές μας.  

    Με την συγκεκριμένη απόφαση λοιπόν κρίθηκε το αυτονόητο, ότι προφανώς και πρέπει να 

τους καταβληθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές τους, αφού όλα αυτά  τα χρόνια ο Δήμος 

ισχυριζόταν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και άρα παρέχουν εργασία και μάλιστα 

ωφέλιμη και κρίσιμη για το Δήμο. Αυτές όμως δεν έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα του 

ΟΑΕΔ, αλλά θα καταβληθούν από το Δήμο και μάλιστα με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

    Εκτός από τις συγκεκριμένες αποφάσεις υπάρχουν και άλλες (189/2019, 202/2019, 

203/2019 ΤρΔιοικ Πρ), όλες εναντίον μας, τις οποίες είτε χειρίζεται ο κος Βουκελάτος και θα 

σας ενημερώσει χωριστά και κατά περίπτωση, είτε δεν μας έχουν επιδοθεί ακόμη. 

    Το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται με κάθε ομάδα εργαζομένων – απασχολούμενων – 

εκπαιδευόμενων που μπαίνουν στο Δήμο με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου με ανάλογες 

προϋποθέσεις και στη συνέχεια ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. 

     Υπό τις συνθήκες αυτές αν δεν μου παρασχεθούν στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου 

στα οποία να μπορώ να στηριχθώ για να υποστηρίξω κάτι διαφορετικό, κρίνω ατελέσφορη την 

άσκηση εφέσεως. 

     Εφόσον η οικονομική επιτροπή αποφασίσει την άσκηση εφέσεως παρακαλώ να μου 

χορηγηθεί εγκαίρως (πριν τις 25-1-2021 εάν είναι δυνατόν) η σχετική εντολή.….». 

                             

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου  
• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
     Εντέλλεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Απόστολος Τάσσης του Αναστασίου 

δικηγόρος να μην ασκηθεί έφεση κατά της αρ.471/2019 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

 

 Εγκρίνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος 

Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  22/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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