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                                                                   ΠΡΟΣ : Οικονοµική Επιτροπή 
 
 
ΘΕΜΑ:  Παραίτηση από ένδικα µέσα  
 
Σχετ:   1. Η µε αρ.πρωτ. 2069/23.1.17 αίτηση των απασχολουµένων στο πρόγραµµα   
                <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>  
            2. Η υπ’αρ. 48/7.3.16 ΑΟΕ περι έγκρισης ασκήσεως ενδίκου µέσου  
            3. Η υπ’αρ. 2354/15 απόφαση του ΜΠρΑθ 
            4. Η υπ’αρ.καταθ. 1105/16 έφεση κατά της ανω 2354/15 απόφασης του  
                ΜΠρΑθ. 
            5. Η µε αρ.πρωτ.4045/9-2-2017 γνωµοδότηση της Ν.Υ. 
 

-----000----- 
 
Οι απασχολούµενοι στο πρόγραµµα  <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ> κατέθεσαν την υπό 

άνω σχετ.(1) αίτηση, για την απόσυρση από τον ∆ήµο της υπο σχετ. (4) έφεσης, η 

οποία ασκήθηκε κατόπιν της µε αρ.48/7.3.16 ΑΟΕ.  

Με τις  προϊσχύουσες ρυθµίσεις στο αρ. 72 του ν. 3852/10 για τις αρµοδιότητες της 

Οικονοµικής Επιτροπής η  περ. (ιγ) της παρ.1 προέβλεπε ότι η Ο.Ε «αποφασίζει για 

την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων», στην περ. (ιδ) 

ότι η Ο.Ε  «αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ», στην δε  παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ορίζετο ότι «για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και 

ιδ’ της προηγούµενης παραγράφου, η σχετική απόφαση λαµβάνεται µετά από 

γνωµοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται την ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, 

περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση, από την 

άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός συµβιβασµός ή η κατάργηση της δίκης, εκτός από 

τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.  



Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω 

υπέρβασης του αντικειµένου των 30.000€ της περ. ιδ’ της προηγούµενης παραγράφου»  

 

Με την διάταξη του αρ. 54 του ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/Α’/23.12.16) επήλθαν 

τροποποιήσεις στις άνω διατάξεις ως ακολούθως:  « 1.Η περίπτωση ιγ' της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) αποφασίζει για την 

άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για 

την παραίτηση από αυτά». 2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 

3852/2010 καταργείται…(3), (4), 5.Αποφάσεις αρµοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α' ή β' 

βαθµού περί µη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο µέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, 

νόµιµες.»   

Με βάση τις προαναφερόµενες τροποποιήσεις η Οικονοµική Επιτροπή δύναται 

(πλέον) να παραιτείται από την άσκηση των ενδίκων µέσων επι όλων των 

περιπτώσεων ήτοι και επι περιπτώσεων (όπως η προκείµενη) που αφορούν σε 

µισθολογικές απαιτήσεις κάθε µορφής περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, 

συναρτώµενης βέβαια αυτής της δυνατότητας µε το ύψος του αντικειµένου της  

διαφοράς καθώς για τις υπερβαίνουσες τις  30.000 € υφίσταται αρµοδιότητα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου που και γι’ αυτό ισχύουν τα ίδια . 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις µε αρ.πρωτ.4501/17, 4502/17, 

4503/17, 4504/17 και 4505/17 δηλώσεις κάθε µιας των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων 

που αφορά η µε αρ.48/7.3.16 ΑΟΕ, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας, που αφορούν, µεταξύ άλλων, στην ρητή και ανεπιφύλακτη παραίτησή 

τους από κάθε αξίωση κατά του ∆ήµου ∆ιονύσου, προτείνεται η λήψη απόφασης για 

άρση της έφεσης που άσκησε ο ∆ήµος ∆ιονύσου κατά της µε αρ. 2354/2015 

οριστικής Απόφασης του ΜΠρΑθ και η απασχόλησή τους σύµφωνα µε την απόφαση 

σε συνδυασµό µε τα ρητώς αναφερόµενα στις άνω δηλώσεις τους. Επίσης προτείνεται 

η εξουσιοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου, όπως προβεί στις σχετικές διαδικαστικές 

ενέργειες της παραιτήσεως από το δικόγραφο του συγκεκριµένου ενδίκου µέσου και 

υπογράψει προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο για την περαίωση της εν λόγω 

εντολής.         
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