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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3155/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-12-2019. 

Θέμα  46ο  
Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των υπ’ αριθ. 
13831/2019, 13832/2019, 13833/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
5ο Μονομελές). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Σχινά ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Με τις αποφάσεις 13831/2019, 13832/2019, 13833/2019 του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 5οΜονομελές) έγιναν εν μέρει δεκτές  οι αγωγές των Μαριάνθης Λιόντου του 
Γεωργίου, Νικολάου Μπατσούλη του Χρήστου και Πότας Κωνσταντάρου του Βασιλείου αντίστοιχα, 
κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δίκαιου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός λαϊκών 
αγορών Αττικής»  και ήδη (ενόψει των διατάξεων του ν 3852/2010) της «Περιφέρειας Αττικής». 
Συγκεκριμένα με τις άνω αποφάσεις το Δικαστήριο  α) αναγνώρισε την υποχρέωση της 
Περιφέρειας Αττικής να καταβάλλει στην Μαριάνθη Λιόντου το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (15.754,50 ευρώ), στον Νικόλαο 
Μπατσούλη το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα δυο λεπτών 
(16.373,52) και στην Πότα Κωνσταντάρου το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
πέντε ευρώ και είκοσι δυο λεπτών (19.245,22) και β) απάλλαξε  την εναγομένη Περιφέρεια Αττικής  
από τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων. 

Το Δικαστήριο αποφάσισε τα ανωτέρω καθώς έκρινε ότι ο οργανισμός λαϊκών αγορών με 
τα σχετικά Πρακτικά ΔΣ του Οργανισμού, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των 
εφαρμοστέων διατάξεων  προέβη σε υπολογισμό των δικαιούμενων από τους ενάγοντες εφάπαξ 
βοηθημάτων, προσμετρώντας ως ποσοστιαία αύξηση αποκλειστικά εκείνη που προβλέπεται από 
την Α2-5759/26.8.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία προέβλεπε αύξηση κατά 
5,6%, παραλείποντας να συμπεριλάβει στο υπολογισμό αυτό τα ποσοστά αύξησης που είχαν 
προηγουμένως διαδοχικά θεσπιστεί με τις Α2-484/4.4.1997, Α2-5013/4.2.1998, Α2-
2596/18.8.1998, Α2-1469/6.7.1999, Α2-2111/20.6.2000 και Α2-2934/4.1.2002 όμοιές υπουργικές 
αποφάσεις. Στην κρίση του αυτή προέβη το Δικαστήριο  λαμβάνοντας υπόψη  α) ότι ο νομοθέτης 
προβλέπει ρητά με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2339/1995 ενόψει και της 
συνταγματικής αρχής της ισότητας ότι η εκάστοτε χορηγουμένη αύξηση στο ύψος της παρεχόμενης 
εφάπαξ αποζημίωσης στους εξερχομένους της υπηρεσίας μονίμους υπάλληλους του Οργανισμού 
λαϊκών αγορών Αττικής δεν δύναται, σε καμία περίπτωση να υπολείπεται σε ποσοστό της 
αντίστοιχης αύξησης που προβλέπεται για το εφάπαξ βοήθημα των δικαιούχων του Τ.Π.Δ.Υ, το 
οποίο βοήθημα έχει διαχρονικά αυξηθεί με σειρά υπουργικών αποφάσεων και άλλων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, β) ότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση υπέχει τη υποχρέωση να αναπροσαρμόζει, 
θεσπίζοντας επιπλέον ποσοστιαίες αυξήσεις, το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης των υπαλλήλων 
του οργανισμού λαϊκών αγορών , έτσι ώστε να μην υπολείπεται της αντίστοιχης αυξήσεως της 
εφάπαξ αποζημιώσεως που λαμβάνουν οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι και γ) ότι ο υπολογισμός τω 
ποσοστών αύξησης που θεσπίζονται με τις διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις, πρέπει να γίνεται 
σωρευτικά ώστε να προσδιορίζονται οι εφάπαξ αποζημιώσεις των αποχωρούντων σε αντιστοιχία 
με την εφάπαξ αποζημίωση των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων. 

Περαιτέρω το Δικαστήριο έκρινε ότι εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς του οργανισμού 
, ήδη δε και της Περιφέρειας Αττικής,  οι ενάγοντες υπέστησαν ζημία, η οποία συνίσταται στην 
διαφορά μεταξύ του  εφάπαξ βοηθήματος που έλαβαν και εκείνου που θα δικαιούνταν να λάβουν 
όπως είχε αρχικώς υπολογισθεί με τα αρχικά πρακτικά του ΔΣ. του οργανισμού και ότι για την 
ανόρθωση της ζημίας αυτής  ευθύνεται η Περιφέρεια Αττικής  κατά τα άρθρα 105-106 του 
Εισαγωγικού Νόμος Αστικού Κώδικα,  

Η Περιφέρεια Αττικής με τις απόψεις της υπηρεσίας που είχε πρωτοδίκως απευθύνει στο 
Δικαστήριο και αναφορικά με τον υπολογισμό του εφάπαξ των εναγόντων, είχε ισχυρισθεί ότι 
ενήργησε κατά δέσμια αρμοδιότητα σε συμμόρφωση προς τις ειδικότερες ερμηνευτικές και 
κανονιστικές εγκυκλίους της Διοίκησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στις οδηγίες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και στη σχετική με τις εν λόγω υποθέσεις Πράξη του Επιτρόπου.  Πλην 
όμως το Δικαστήριο απέρριψε τον άνω ισχυρισμό ως αβάσιμο καθότι η εγκύκλιος οδηγία δεν 
αποτελεί δεσμευτικό για τη διοίκηση κανόνα δικαίου (Σ.τ.Ε. 4243/2014, 4541/2009, 838/2007, 
453/2003), αλλά έγγραφο με το οποίο η διοίκηση εκφράζει απλές γνώμες και καθιστά γνωστές τις 
απόψεις της για ένα θέμα, χωρίς να δημιουργείται οποιουδήποτε είδους νομική συνέπεια στις 
αρμόδιες για έκδοση αρχές και χωρίς να δεσμεύονται τα δικαστήρια που επιλαμβάνονται της 
εκδίκασης των διαφορών αυτών, στα οποία ανήκει και η οποιαδήποτε ερμηνεία των διατάξεων που 
διέπουν την υπόθεση.  . 
Ενόψει των παραπάνω, κατά την άποψή μας,  δεν δύνανται να προταθούν νόμιμοι και βάσιμοι 
λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά των εν λόγω αποφάσεων και κατά συνέπεια τυχόν έφεση,  κατά 
την άποψή μας,  δεν δύναται να τελεσφορήσει. 
 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής  απόφασης. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά των υπ’ αριθ. 13831/2019, 13832/2019, 13833/2019 
αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Μονομελές). 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και τα 
αναπληρωματικά μέλη κκ Αγγέλης Σπυρίδων, Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος δηλώνουν λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
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