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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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2481/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 08/11/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.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 05/11/2013.  

 
Θέµα 57o 

 
Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’αριθµ 1196/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 
• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Άννα Μεθυµάκη 
• Ιωάννης Αξαρλής 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την γνωµοδότηση του δικηγόρου κου Κασκαβέλη σχετικά µε την 
υπ’αριθµ 1196/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ως ακολούθως:  
 

Με την υπ’ αριθµ.2252/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µου αναθέσατε να 
γνωµοδοτήσω ενώπιόν Σας για το σκόπιµο ή µη της άσκησης ενδίκου µέσου κατά της υπ’αριθµ 
1196/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (που αφορά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2010 
εώς 31-12-2010) 

Έχοντας εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην εκδίκαση της συγκεκριµένης αλλά και άλλων 
παρεµφερών υποθέσεων και µελετώντας το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την κατάσταση αλλά και 
ιδίως το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων έχω να παρατηρήσω τα εξής.  

Η τάση της νοµολογίας για το συγκεκριµένο ζήτηµα, που απασχόλησε τα δικαστήρια µε 
αφορµή αρκετές οµοειδείς περιπτώσεις τείνει να είναι ενιαία και σαφής. Σύµφωνα µε το σκεπτικό 
των αποφάσεων η διάκριση που πραγµατοποιούσε η νοµοθεσία για τη µισθολογική αντιµετώπιση 
των ∆ικηγόρων των Ο.Τ.Α πρώτου βαθµού µε αυτούς των Ο.Τ.Α δευτέρου βαθµού, µέσα από 
σειρά ειδικών επιδοµάτων, της ειδικής προσαύξησης λόγω πληθυσµού αλλά και αυτού του ίδιου του 
µισθού, «αποτελεί δυσµενή και αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των δικηγόρων των ΟΤΑ β 
βαθµού αφού δεν δικαιολογείται από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και προσκρούει στη διάταξη του 
άρθρου 4 του Συντάγµατος».∆ηλαδή, η εν λόγω απόφαση εκφράζει την πάγια νοµολογία των 
Ελληνικών ∆ικαστηρίων για την αρχή της ισότητας και την αρχή της ίσης αντιµετώπισης  των 
εργαζοµένων. 

Άλλωστε ο ίδιος ο νοµοθέτης αναγνώρισε µε τον Καλλικράτη την ανάγκη ίσης µεταχείρισης 
των δικηγόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορίζοντας στο άρθρο 244 του Ν3852/2010 ότι για τις 
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αµοιβές των δικηγόρων των Περιφερειών εφαρµόζονται οι διατάξεις για τους δικηγόρους των 
δήµων. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µε βάση την «παγίωση» της νοµολογίας γύρω από το θέµα µε την 
ξεκάθαρη θέση του ∆ικαστηρίου ότι η άνιση µεταχείριση που προέκυπτε µεταξύ των δικηγόρων 
των ΟΤΑ των δύο βαθµών παραβίαζε προστατευτική διάταξη του ίδιου του Συντάγµατος, αλλά και 
µε βάση το «αίσθηµα δικαίου» που απορρέει από τη µελέτη του ίδιου του Νόµου και του πνεύµατος 
των διατάξεών του καθώς και από την πιθανολόγηση τυχόν αποτελέσµατος δίκης ΄β βαθµού (θα 
επαναλάµβανε το σκεπτικό του πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου, στο βαθµό που σχετίζεται µε 
συνταγµατικά προστατευόµενο δικαίωµα), καταλήγουµε στην πρόταση της µη άσκησης ενδίκου 
µέσου (δεν κρίνεται σκόπιµη αλλά και θα ήταν ατελέσφορη), το οποίο απλά θα καθυστερούσε 
την οριστική διευθέτηση του ζητήµατος και θα ζηµίωνε την Περιφέρεια µε επιπλέον έξοδα, χωρίς να 
έφερνε άλλο αποτέλεσµα, µια και αυτό που προκύπτει από την Πρωτόδικη απόφαση πέρα από 
επαναλαµβανόµενο σε σειρά υποθέσεων, µε βάση το πνεύµα και την ερµηνεία των σχετικών 
διατάξεων, είναι δίκαιο και εύλογο. Περαιτέρω, η Περιφέρεια θα εµπλακόταν σε χρονοβόρες 
δικαστικές διαδικασίες και η δικηγόρος θα έπρεπε να αναµείνει την έκδοση τελικής απόφασης, την 
ίδια ώρα που συνάδελφοί της στην ίδια υπηρεσία αλλά και οι δικηγόροι των δήµων έχουν αµειφθεί 
µε άλλα ποσά. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
την µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ 1196/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών. 
 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης  
Ελένη Ζαφειρίου 
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