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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 48
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1861/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ.µ. ,  στο Κατάστηµα 

της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 

πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 10/09/2013.  

 

Θέµα 1
o 
 

Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου επί της 283/2013 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Πειραιά επί της 
αγωγής Ελένης Ποτήρη κατά του Πολιτιστικού Οργανισµού Νοµαρχίας Πειραιά και της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 

Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 

Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 

 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 

Ντόβα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 

Συνεργασία – όχι στο Μνηµόνιο». 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την αριθ. πρωτ. 479/01-08-2013 εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας Π.Ε. Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

«Α. Την 14-06-2013 επιδόθηκε στο Γραφείο Περιφερειάρχη η υπ’ αριθµ 283/2013 απόφαση του 
Μονοµελούς Εφετείου Πειραιά µε την οποία απορρίφθηκε η µε αριθµ. καταθέσεως 1185/2011 
έφεσή µας κατά της υπ’ αριθµ. 5215/2011 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. 
Η παραπάνω απόφαση είχε εκδοθεί επί της 14-01-2011 και µε αριθµ. καταθέσεως 421/2011 
αγωγής της αντιδίκου κατά του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ και της 
ΠΕΙΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  µε την οποία αγωγή ζητούσε η αντίδικος να της επιδικασθεί το ποσό 
24.375 ευρώ εξ οφειλοµένων µισθών της περιόδου 12/2009 µέχρι 12/2010 τους οποίους 
δικαιούταν δυνάµει της από 27-09-2009 σύµβασης έµµισθης εντολής την οποία είχε συνάψει 
εγγράφως µε τον παραπάνω ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ και τους οποίους αυτός δεν της είχε καταβάλει. 
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Β. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι : 
α) Η ενάγουσα είχε αποδείξει τους ισχυρισµούς τους ισχυρισµούς της της ουσίας προσκοµίζοντας 
ήδη στο πρωτόδικο ∆ικαστήριο τις αντίστοιχες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) τα δε 
πραγµατικά περιστατικά (µη καταβολή δεδουλευµένων µισθών από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ) ήταν γνωστά 
στην Υπηρεσία και δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησης της οφειλής. 
β) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ παραστάθηκε στην πρωτοβάθµια δίκη προβάλλοντας ένσταση 
παθητικής νοµιµοποίησης η οποία συνίστατο στον ισχυρισµό ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ως νοµαρχιακή 
επιχείρηση είχε λυθεί µε τις οικείες διατάξεις του άρθρου 199 παρ.1 του ν.3852/2010 και ότι η 
όποια απαίτηση της αντιδίκου θα ικανοποιούνταν µέσω της διαδικασίας της εκκαθάρισής του. 
Προβλήθηκε δε το επιχείρηµα ότι αν ο νοµοθέτης επιθυµούσε την ικανοποίηση των εργατικών 
απαιτήσεων εκτός διαδικασίας εκκαθάρισης αυτό θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή, ουσιαστικά, 
άνευ αντικειµένου. 
Το πρωτόδικο ∆ικαστήριο δεν αποδέχθηκε την παραπάνω ένσταση και υποχρέωσε την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ αναγνωρίζοντάς την ως διάδοχο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, να καταβάλει το παραπάνω 
ποσό στην ενάγουσα. Κατά της παραπάνω αποφάσεως η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ άσκησε έφεση 
προβάλλοντας εκ νέου τον ισχυρισµό της έλλειψης παθητικής νοµιµοποίησης και ζήτησε την 
ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης. 
 Γ. Επί της παραπάνω εφέσεώς µας, το Μονοµελές Εφετείο Πειραιά στην απόφασή του στο θέµα η 
οποία εκδόθηκε κατόπιν εφέσεώς µας κατά της πρωτόδικης αποφάσεως, επικύρωσε την 
παραπάνω 5215/2011 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά επικαλούµενο µεταξύ 
άλλων και τη διάταξη του (µεταγενέστερου της στο α’ βαθµό συζήτησης)  της παρ.1 του άρθρου 10 
του 4071/2012 η οποία ρυθµίζει τις οφειλές των επιχειρήσεων των ΟΤΑ προς το ∆ηµόσιο, το ΙΚΑ 
και τους εργαζόµενους και, κατά την κρίση του Εφετείου, «… έχει (ο ν.4071/2012) ως προς την εν 
λόγω διάταξή του αναδροµική ισχύ που προκύπτει ευθέως από τη σκοπιµότητα µιας τέτοιου 
περιεχοµένου ρυθµίσεως (όπως αυτή του άρθρου 10 παρ.1) µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 
νόµιµος λόγος ευθύνης για την πληρωµή των ως άνω οφειλών από τον ΟΤΑ που ίδρυσε 
την επιχείρηση και εν τέλει από την Περιφέρεια η οποία τον απορρόφησε (άρθρο 198 
ν.3852/2010) ….» . 
∆. Επί των παραπάνω, η γνώµη της Υπηρεσίας είναι ότι αφ΄ενός µεν υφίσταται ερευνητέο νοµικό 
θέµα ως προς την ορθότητα της θέσης του Εφετείου περί της αναδροµικότητας του ν.4071/2012 
αφ’ ετέρου δε είναι πραγµατικό γεγονός η ύπαρξη της οφειλής του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ προς την αντίδικο η οποία σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως αναιρέσεως είναι 
εύλογο ότι θα αξιώσει πρόσθετα ποσά τόκων και δικαστικής δαπάνης. 
 Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουµε την απόφαση στο θέµα προς γνώση σας και 
παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή µη του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως 
ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αποφάσεως στο θέµα». 

   

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

οµόφωνα αποφασίζει 
 

Την άσκηση ενδίκου µέσου κατά της 283/2013 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Πειραιά επί της 
αγωγής Ελένης Ποτήρη κατά του Πολιτιστικού Οργανισµού Νοµαρχίας Πειραιά και της Περιφέρειας 

Αττικής. 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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