ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.15/31-7-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. απόφασης 143

Περίληψη
Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για
παράστασή τους ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις
10-11-2017

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.32241/27-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Μπαντάκ Σιαμπάν
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.30797/19-7-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 8-7—2014 ασκήσαμε έφεση κατά της με αριθμό 157/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείο Ξάνθης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου
έφεσης 99/9-7-2014 στην γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, την οποία προσδιόρισε η
πληρεξούσια δικηγόρος των εφεσιβλήτων ενώπιόν του Εφετείου Θράκης για την δικάσιμο της 6-11-2015,
με αριθμό κατάθεσης 135/20-2-2015 κατάθεσης γραμματεία του Εφετείου Θράκης χωρίς όμως ουδέποτε
να μας κοινοποιηθεί το δικόγραφο με προσδιορισμό της δικασίμου . Στην συνέχεια ανεβλήθη η
υπόθεση για την δικάσιμο της 13-5-2016 και στην συνέχεια ανεβλήθη πάλι η υπόθεση για την δικάσιμο
της 10-3-2017, οπότε και ματαιώθηκε, χωρίς ουδέποτε να μας κοινοποιηθεί ο προσδιορισμός της
τελευταίας δικασίμου μετά τις παραπάνω αναβολές (με αριθμό ματαίωσης υπόθεσης 16/10-3-2017).
Επειδή έχοντας έννομο συμφέρον και υποχρέωση να επαναφέρουμε για συζήτηση την
παραπάνω έφεση καταθέσαμε την από 26-4-2017 κλήση μας ενώπιον του Εφετείου Θράκης
προκειμένου να συζητηθεί η από 8-7-2014 έφεσή μας κατά της με αριθμό 157/2014 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 10-11-2017 ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Θράκης.
Επειδή μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και μετά την άσκηση της έφεσης υπήρξε
μεταβολή στο νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε για τους σχολικούς φύλακες. Συγκεκριμένα:
Για τον κάθε εφεσίβλητο ισχύουν τα εξής, όπως προκύπτει από την συνημμένη βεβαίωση του
τμήματος διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης:
1. Ο Καραμπάσης Πάυλος του Αθανασίου κατατάχθηκε σε κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από 14/09/2006 σύμφωνα με την αριθμ. 1025/44254/14.09.2006 απόφαση του
Δημάρχου Ξάνθης. Ο προαναφερόμενος σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44424/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης η
οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία έως τη
συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε καθεστώς
κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμών 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).

Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17682/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου
Ξάνθης παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και
υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 958/24824/08.05.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης λύθηκε η
υπαλληλική του σχέση από 25.04.2014 δυνάμει των διατάξεων της περ. 4 παραγράφου Ζ΄ της
υποπαραγράφου Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθώς είχε λήξει η παράταση
της
διαθεσιμότητάς του αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στους οριστικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων για
μετάταξη – μεταφορά .
Με την υπ΄ αριθμ. 1234/35276/26.06.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης,
επαναπροσλαμβάνεται, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) όπου υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να
αποδέχεται την προσφερόμενη από τον παραπάνω αναφερόμενο εργασία, με ισχύ από 27.06.2014.
Κατόπιν σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 & 18 του Ν. 4325/2015, εκδόθηκε η υπ΄
αριθμ. 21389/24-06/2015 (ΦΕΚ 1294 / τ. Β΄/ 30-06-2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την επανασύσταση και επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και ο ανωτέρω επανήλθε στην υπηρεσία και
κατατάχθηκε στην επανασυσταθείσα θέση ειδικότητας σχολικού φύλακα σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 22210/26.05.2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης .
2. Ο Ιωάννης Μπούσιος του Ανδρέα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44427/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17683/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 701/18286/02-04-2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης λύθηκε η
υπαλληλική του σχέση από 22-03-2014 δυνάμει των διατάξεων της περ. 4 παραγράφου Ζ΄ της
υποπαραγράφου Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθώς δεν μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε και
έληξε το καθεστώς της διαθεσιμότητας του.
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35015/26-06-2014 Υπεύθυνη Δήλωσή του, δήλωνε ότι δεν επιθυμεί την
επαναπρόσληψή του κατ΄ εφαρμογή
της υπ’ αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) όπου υποχρέωνε το Δήμο Ξάνθης να
αποδέχεται την προσφερόμενη από τον παραπάνω αναφερόμενο εργασία, και θα περιμένει την έκδοση
της απόφασης του Εφετείου Θράκης.
3. Ο Δημήτριος Κατρανίτσας του Φωτίου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44425/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17683/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 955/24819/08.05.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης λύθηκε η
υπαλληλική του σχέση από 25.04.2014 δυνάμει των διατάξεων της περ. 4 παραγράφου Ζ΄ της
υποπαραγράφου Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθώς είχε λήξει η παράταση
της

διαθεσιμότητάς του αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στους οριστικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων για
μετάταξη – μεταφορά .
Με την υπ΄ αριθμ. 1234/35276/26.06.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, επαναπροσλαμβάνεται,
σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) όπου υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να αποδέχεται την προσφερόμενη
από τον παραπάνω αναφερόμενο εργασία, με ισχύει από 27.06.2016. Σε εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 17 & 18 του Ν. 4325/2015 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 21389/24-06/2015 (ΦΕΚ 1294 / τ. Β΄/ 30-062015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
επανασύσταση και επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου και ο ανωτέρω επανήλθε στην υπηρεσία και κατατάχθηκε στην
επανασυσταθείσα
θέση ειδικότητας σχολικού φύλακα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
22207/26.05.2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης.
4. Ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης του Ιωακείμ σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44426/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17689/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 956/24819/08.05.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης λύθηκε η
υπαλληλική του σχέση από 25.04.2014 δυνάμει των διατάξεων της περ. 4 παραγράφου Ζ΄ της
υποπαραγράφου Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθώς είχε λήξει η παράταση
της
διαθεσιμότητάς του αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στους οριστικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων για
μετάταξη – μεταφορά .
Με την υπ΄ αριθμ. 1234/35276/26.06.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, επαναπροσλαμβάνεται,
σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) όπου υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να αποδέχεται την προσφερόμενη
από τον παραπάνω αναφερόμενο εργασία, με ισχύει από 27.06.2016. Σε εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 17 & 18 του Ν. 4325/2015 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 21389/24-06/2015 (ΦΕΚ 1294 / τ. Β΄/ 30-062015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
επανασύσταση και επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου και ο ανωτέρω επανήλθε στην υπηρεσία και κατατάχθηκε στην
επανασυσταθείσα
θέση ειδικότητας σχολικού φύλακα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
22211/26.05.2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης. Στις 31-12-2016 ο ανωτέρω συμπλήρωσε το 70ο
έτος ηλικίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 του Ν. 3584/2007 απολύεται αυτοδίκαια.
5. Η Νέλλη Αζίδου του Σάββα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44431/31.07.2013 Διαπιστωτική
Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τέθηκε σε
διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ (8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17678/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας της έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 953/24815/08.05.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης λύθηκε η
υπαλληλική του σχέση από 25.04.2014 δυνάμει των διατάξεων της περ. 4 παραγράφου Ζ΄ της
υποπαραγράφου Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθώς είχε λήξει η παράταση
της

διαθεσιμότητάς του αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στους οριστικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων για
μετάταξη – μεταφορά .
Με την υπ΄ αριθμ. 1234/35276/26.06.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, επαναπροσλαμβάνεται,
σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) όπου υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να αποδέχεται την προσφερόμενη
από την παραπάνω αναφερόμενη εργασία, με ισχύει από 27.06.2016. Σε εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 17 & 18 του Ν. 4325/2015 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 21389/24-06/2015 (ΦΕΚ 1294 / τ. Β΄/
30-06-2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
επανασύσταση και επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου επανήλθε στην υπηρεσία και κατατάχθηκε στην επανασυσταθείσα θέση
ειδικότητας σχολικού φύλακα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 222139/26.05.2015 Απόφαση του
Δημάρχου Ξάνθης.
6. Η Μαρία Γκούτη του Σπύρου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44432/31.07.2013 Διαπιστωτική
Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τέθηκε σε
διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ (8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17685/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας της έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 6800/06-05-2014 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Ξάνθης μεταφέρεται σε κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
7. Ο Γεώργιος Πλιάτσικας του Βασιλείου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44430/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17691/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας της έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 6800/06-05-2014 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Ξάνθης μεταφέρεται σε κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
8. Η Αικατερίνη Κίτσου του Γεωργίου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44435/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ.387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).

Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17684/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας της έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 959/24825/08.05.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης λύθηκε η
υπαλληλική της σχέση από 25.04.2014 δυνάμει των διατάξεων της περ. 4 παραγράφου Ζ΄ της
υποπαραγράφου Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθώς είχε λήξει η παράταση
της
διαθεσιμότητάς του αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στους οριστικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων για
μετάταξη – μεταφορά .
Με την υπ΄ αριθμ. 1234/35276/26.06.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, επαναπροσλαμβάνεται,
σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) όπου υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να αποδέχεται την προσφερόμενη
από τον παραπάνω αναφερόμενο εργασία, με ισχύει από 27.06.2016. Σε εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 17 & 18 του Ν. 4325/2015 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 21389/24-06-2015 (ΦΕΚ 1294 / τ. Β΄/
30-06-2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
επανασύσταση και επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου και επανήλθε στην υπηρεσία και κατατάχθηκε στην επανασυσταθείσα θέση
ειδικότητας σχολικού φύλακα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 22209/26.05.2015 απόφαση του
Δημάρχου Ξάνθης.
9. Η Μαρία Γραικού του Αθανασίου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44433/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17686/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας της έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 6800/06-05-2014 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Ξάνθης μεταφέρεται σε κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
10. Ο Αναστάσιος Ζουρνατζίδης του Αθανασίου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44423/31.07.2013
Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του
Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.
4093/2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από 23.07.2013 λόγω κατάργησης της θέσης του για οκτώ
(8) μήνες.
Κατόπιν σύμφωνα με την από 20.08.2013 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης η οποία υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να δέχεται την προσφερόμενη από τους αιτούντες εργασία
έως τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά την δικάσιμο της 18ης .09.2013 επανέρχεται σε
καθεστώς κανονικής εργασίας. Η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής παρατάθηκε κατά την συζήτηση των
ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 18.09.2016, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Με την υπ΄ αριθμ. 387/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και επανέρχονται σε κατάσταση
διαθεσιμότητας από 21.10.2013 (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 17679/31.03.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ξάνθης
παρατάθηκε ο χρόνος διαθεσιμότητας του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Κατόπιν με την υπ΄ αριθμ. 957/24823/08.05.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης λύθηκε η
υπαλληλική του σχέση από 25.04.2014 δυνάμει των διατάξεων της περ. 4 παραγράφου Ζ΄ της
υποπαραγράφου Ζ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθώς είχε λήξει η παράταση
της
διαθεσιμότητάς του αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στους οριστικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων για
μετάταξη – μεταφορά .
Με την υπ΄ αριθμ. 1234/35276/26.06.2014 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, επαναπροσλαμβάνεται,
σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) όπου υποχρεώνει το Δήμο Ξάνθης να αποδέχεται την προσφερόμενη
από τον παραπάνω αναφερόμενο εργασία, με ισχύει από 27.06.2016. Σε εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 17 & 18 του Ν. 4325/2015 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 21389/24-06-2015 (ΦΕΚ 1294 / τ. Β΄/ 30-

06-2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
επανασύσταση και επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου και ο ανωτέρω
επανήλθε στην υπηρεσία και κατατάχθηκε στην
επανασυσταθείσα
θέση ειδικότητας σχολικού φύλακα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
22208/26.05.2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης
Επειδή κατόπιν των παραπάνω γίνεται σαφές ότι πρέπει να συζητηθεί η κλήση μας προκειμένου
να γίνει δεκτή η έφεσή μας κατά των παραπάνω εφεσιβλήτων και να εξαφανιστεί η με αριθμό 157/2014
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (ειδική διαδικασία)
Για τους ανωτέρω λόγους
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε να δοθεί έγκριση για την ασκηθείσα κλήση ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Θράκης και εξουσιοδότηση παράστασης των νομικών συμβούλων του Δήμου
Ξάνθης όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά παρασταθούν κατά την συζήτηση αυτής προκειμένου να
υποστηρίξουν την έφεσή μας.».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Ξάνθης, Χατζηλιάδου Ελένη, Λάμπρου
Ιωάννη και Ξανθόπουλο Θωμά, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για την παράστασή τους ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στη δικάσιμο της 10-11-2017 προκειμένου να συζητηθεί η από 26-42017 κλήση του Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση της από 8-7-2014 έφεσής κατά των: 1.Παύλου
Καραμπάση του Αθανασίου, 2.Ιωάννη Μπούσιου του Ανδρέα, 3.Δημητρίου Κατρανίτσα του Φωτίου,
4.Ιωσήφ Μιχαηλίδη του Ιωακείμ, 5.Νέλλης Αζίδου του Σάββα, 6.Μαρίας Γκουτή του Σπύρου,
7.Γεωργίου Πλιάτσικα του Βασιλείου, 8.Αικατερίνης Κίτσου του Γεωργίου, 9.Μαρίας Γραικού του
Αθανασίου, 10.Αναστασίου Ζουρνατζίδη του Αθανασίου, όλων κατοίκων Ξάνθης και κατά της με
αριθμό 157/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (ειδική διαδικασία εργατικών
διαφορών).
………………………………………………………………………………………………… ……………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 31-7-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

