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Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων και
Περιουςίασ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1162/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 274701/6044/22-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ
τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων και Περιουςίασ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1162/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Περί αςκιςεωσ ι μθ του ζνδικου μζςου τθσ εφζςεωσ κατά τθσ υπ’ αρικ.
9695/2020 αποφάςεωσ του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, που αφορά τθν υπόκεςθ
Μάςτορθ Νικολάου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΙΜΗ7Λ6-8ΛΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 02θ Νοεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:284088/1666/29-10-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1162/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 6ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Περί
αςκιςεωσ ι μθ του ζνδικου μζςου τθσ εφζςεωσ κατά τθσ υπ’ αρικ. 9695/2020 αποφάςεωσ του
Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, που αφορά τθν υπόκεςθ Μάςτορθ Νικολάου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:274701/6044/22-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων και Περιουςίασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
3. Σισ διατάξεισ του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
4. Α) τθν υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ- υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία υμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ.248595/27-12/2016 Απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ υπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016). Β)τθν υπ’
αρ.165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
2953/Βϋ/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ.248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα» (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016).
5. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Σθν υπ’ αρικ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ327Λ6-ΨΣΝ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, των Πινάκων
τοχοκεςίασ τθσ Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του Π/Τ ζτουσ 2020
και του Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το
οποίο αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικ. Ζτουσ 2020, 2) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ ΠΔΕ για το
οικ. Ζτοσ 2020, 3) τον Προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν
Αςκενϊν-Η Ελπίδα» οικ. Ζτουσ 2020 και 4) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία
«Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα» για το οικ. Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ και τθν ζγκριςθ
αναγκαιότθτασ όλων των δαπανϊν οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ
ζτουσ 2020». Η απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό
277812/31-12-2019 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου.
7. Σθν υπ’ αρικμ. 58/13-04-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΟΑ7Λ6-Τ6Β) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου με κζμα: «
Ζγκριςθ Α’ Σροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020».
8. Σθν υπϋαρικμ.οικ.ΠΔΔ/ΔΔ/217911/3717/1-9-2020 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 715/7-92020) περί « Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ».
9. Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ(ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ)
περί «οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. 281668/26.09.2019 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (αρικ 3722/Β/2019 ΦΕΚ)
περί «μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
11. Σο άρκρο 5 παράγραφοσ ι) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) περί «αρμοδιοτιτων τθσ Οικονομικισ
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επιτροπισ περιφερειϊν».
12. Σισ διατάξεισ του κϊδικα «περί δικθγόρων» Ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ 208/Α/27-09-2013).
13.Σθν υπ’ αρικμ. 9695/2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, που αφορά αγωγι του Νικολάου
Μάςτορθ του Θωμά (πρϊθν αποςπαςμζνοσ υπάλλθλοσ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ).
14.Σο γεγονόσ ότι με τθν εν λόγω απόφαςθ υποχρεϊνει τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ να καταβάλει ςτον
ενάγοντα το ςυνολικό ποςό των 4.181,90€, νομιμοτόκοσ, επί επιτόκιο 6% από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ (16.09.2016)
ζωσ τισ 30.04.2019 και με επιτόκιο υπολογιηόμενο ςφμφωνα με το άρκρο 45 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α’65) από
01.05.2019 ωσ τθν ολοςχερι εξόφλθςθ.
15.Σθν ανάγκθ νομικισ γνωμοδότθςθσ περί δυνατότθτασ αςκιςεωσ και τισ πικανότθτεσ ευδοκιμιςεωσ τυχόν
αςκθκθςόμενθσ εφζςεωσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κατά τθσ υπ’ αρικ. 9695/2020 αποφάςεωσ του
Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν.
16.Σθν υπ’ αρικμ. 1057/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«Οριςμόσ Δικθγόρου και κακοριςμόσ αμοιβισ αυτοφ για τθν κατάκεςθ των νομικϊν απόψεων – γνωμοδότθςθσ –
περί δυνατότθτασ αςκιςεωσ και τισ πικανότθτεσ ευδοκιμιςεωσ τυχόν αςκθκθςόμενθσ εφζςεωσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ κατά τθσ υπ’ αρικμ 9695/2020 αποφάςεωσ του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Ακθνϊν».
17.Σο από 19-10-2020 Γνωμοδοτικό θμείωμα του οριςκζντα Δικθγόρου Δθμθτρίου . Δερβιτιϊτθ προσ τθν Π.Ε.
Ηλείασ.
ασ αποςτζλλουμε το από 19-10-2020 Γνωμοδοτικό θμείωμα του Δικθγόρου Δθμθτρίου . Δερβιτςιϊτθ επί του
κζματοσ τθσ υπ’ αρικμ. 1057/2020 αποφάςεωσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ το
οποίο ζχει ωσ εξισ:
ΔΗΜΗΣΡΙΟ . ΔΕΡΒΙΣΙΩΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ - Α.Μ/Δ..Α 8674
ΑΚΛΗΠΙΟΤ 19-ΑΘΗΝΑ 10680
ΣΗΛ 210-3625686,6944-203861
Email: dervitsiotis.d.s@dsa.gr
Ακινα 19-10-2020
ΠΡΟ
ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
ΘΕΜΑ Γνωμοδοτικό θμείωμα για υπόκεςθ Νικ. Μάςτορθ
Κφριοι,
ε ςυνζχεια τθσ υπ’ αρ. 1057/2020 αποφάςεωσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία παρεςχζκθ ςε μζνα θ
εντολι να προβϊ ςε υποβολι νομικϊν απόψεων- γνωμοδότθςθσ για τθν δυνατότθτα αςκιςεωσ και τισ
πικανότθτεσ ευδοκιμιςεωσ τυχόν αςκθκθςομζνθσ εφζςεωσ κατά τθσ υπ’ αρικ. 9695/2020 αποφάςεωσ του
Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν και μετά από τθν επιςκόπθςθ τθσ εν λόγω αποφάςεωσ και των
υπομνθμάτων όλων των διαδίκων τθσ δίκθσ κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων του φακζλου τθσ
υποκζςεωσ, ςασ γνωρίηω τα ακόλουκα.
1. Η παραπάνω απόφαςθ εκδόκθκε επί τθσ από 12/8/2016 (με αρ. κατακ. 14196/2016) αγωγισ του Νικολάου
Μάςτορθ, υπαλλιλου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων του Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν,
Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, ο οποίοσ είχε αποςπαςκεί ςτθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Ηλείασ για χρονικό διάςτθμα
δφο ετϊν , ιτοι μζχρι και το Φεβρουάριο του 2012 , με τθν υπ’ αρικ. 10256/22-2-2010 κοινι απόφαςθ των
Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων.
Με τθ εν λόγω αγωγι που ςτρζφεται κατά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ο
παραπάνω υπάλλθλοσ ηιτθςε να υποχρεωκοφν οι εναγόμενοι (Περιφζρεια και Ελλθνικό Δθμόςιο) να του
καταβάλουν, εισ ολόκλθρον ζκαςτοσ, το ςυνολικό ποςό των 18.637 ευρϊ, που αφοροφςε μθ καταβλθκείςεσ
αποδοχζσ του τθσ χρονικισ περιόδου από 1/3/2012 μζχρι 18/12/2012 , κατά τθν οποία, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ
του, απαςχολικθκε ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ (ιτοι, και
μετά τθ λιξθ τθσ διετοφσ παραπάνω
απόςπαςισ του) . Η προαναφερκείςα απόφαςθ δζχκθκε εν μζρει τθν αγωγι αυτι και δι μόνο κατά το μζροσ που
ςτρζφεται κατά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και μόνο για τισ αξιϊςεισ που αφοροφςαν το διάςτθμα από
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16/10/2012 μζχρι 18/12/2012 υποχρεϊνοντασ τθν Περιφζρεια να του καταβάλει το ποςό των 4181,90 ευρϊ
νομιμοτόκωσ με επιτόκιο 6% από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ(16-9-2016) ζωσ τισ 30-4-2019 και με επιτόκιο
υπολογιηόμενο ςφμφωνα με το άρκρο 45 του ν. 4607/2019, από 1-5-2019 μζχρι τθν εξόφλθςθ.
2. χετικά με τθν δυνατότθτα αςκιςεωσ εφζςεωσ κατά τθσ παραπάνω αποφάςεωσ, πρζπει να αναφερκεί ότι θ
απόφαςθ αυτι καταρχιν υπόκειται ςε ζφεςθ ςφμφωνα με το άρκρο 92 παρ.4 περ. γ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Δικονομίασ , οπότε πρζπει περαιτζρω να εξεταςκεί αν ςυντρζχουν προχποκζςεισ και πικανότθτεσ ευδοκιμιςεωσ
τθσ τυχόν αςκθκθςομζνθσ εφζςεωσ. Ωσ προσ το ηιτθμα αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ τελικι κρίςθ του
Δικαςτθρίου ςτθρίχκθκε ςτθν παραδοχι του ότι ο Νικόλαοσ Μάςτορθσ και μετά τθν λιξθ τθσ απόςπαςισ του (292-2012), ςυνζχιςε να παραμζνει και να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ (Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχθ) μζχρι τισ 18-12-2012. Επιπροςκζτωσ ςτθρίχκθκε ςτο γεγονόσ ότι με τθν υπ’ αρικ.39158/15-102012 Κ.Τ.Α. ο εν λόγω υπάλλθλοσ αποςπάςκθκε εκ νζου για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν, αρχόμενο από 16-102012 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ, κακϊσ και ςτθν διάταξθ του άρκρου 25 του ν. 4024/2011 που προβλζπει
ότι θ καταβολι των αποδοχϊν των αποςπαςμζνων υπαλλιλων βαρφνει τθν υπθρεςία ςτθν οποία ζχουν
αποςπαςκεί.
Με βάςθ τα δφο ωσ άνω πραγματικά ςτοιχεία (παροχι υπθρεςιϊν Μάςτορθ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ
για όλο το επίδικο διάςτθμα από 1-3-2012 μζχρι 18-12-2012 και νόμιμθ εκ νζου απόςπαςι του από 16-10-2012
ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ), το Δικαςτιριο κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει νόμιμθ βάςθ για τισ
αξιϊςεισ του Μάςτορθ που αφοροφν το διάςτθμα 16-10-2012 μζχρι 18-12-2012, κακόςον γιϋ αυτζσ, όπωσ
δζχκθκε, υφίςτατο νόμιμθ απόφαςθ απόςπαςισ του και παροχι υπθρεςιϊν του ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα
Ηλείασ κακϊσ και παράλειψθ οφειλόμενθσ νόμιμθσ ενζργειασ εκ μζρουσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ για
εξαςφάλιςθ πιςτϊςεων προσ πλθρωμι του ςυγκεκριμζνου υπαλλιλου, δεδομζνου ότι κατ’ εφαρμογι του νόμου
4024/2011( άρκρο 25 ) θ καταβολι των αποδοχϊν των αποςπαςμζνων υπαλλιλων, βαρφνει τθν υπθρεςία ςτθν
οποία ζχουν αποςπαςκεί. Με βάςθ τισ παραπάνω παραδοχζσ του το Δικαςτιριο επιδίκαςε τισ αξιϊςεισ του
Νικολάου Μάςτορθ για το διάςτθμα από 16-10-2012 μζχρι 18-12-2012 και τισ απζρριψε για το διάςτθμα από 1-32012 μζχρι 15-10-2012, γιατί ωσ προσ τισ πρϊτεσ (του διαςτιματοσ 16-10-2012 μζχρι 18-12-2012), ζκρινε ότι
υπιρχε νόμιμθ απόφαςθ απόςπαςθσ του Νικολάου Μάςτορθ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ και παράλλθλα
απαςχόλθςι του ς’ αυτιν , χωρίσ να ζχει πλθρωκεί και ςυνεπϊσ ςυντρζχει περίπτωςθ εφαρμογισ των άρκρων
105 και 106 Ειςαγωγικοφ Νόμου του Αςτικοφ Κϊδικα, που κακιδρφουν
ευκφνθ τθσ Περιφζρειασ προσ
αποηθμίωςθ του εν λόγω υπαλλιλου για παράλειψθ νόμιμθσ ενζργειασ, οπότε οι ςχετικζσ αξιϊςεισ υπόκεινται
ςτθν πενταετι παραγραφι που δεν είχε ςυμπλθρωκεί κατά τον χρόνο άςκθςθσ τθσ αγωγισ, ενϊ ωσ προσ τισ
δεφτερεσ (του χρονικοφ διαςτιματοσ 1-3-2012 μζχρι 15-10-2012), ζκρινε ότι υπζκυψαν ςτθ διετι παραγραφι του
άρκρου 48 του Ν.Δ 496/19 ,( που είχε ςυμπλθρωκεί κατά τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ), αφοφ λόγω ελλείψεωσ
αποφάςεωσ απόςπαςθσ για το διάςτθμα αυτό δεν μπορεί να γεννθκεί ευκφνθ τθσ Περιφζρειασ για παράλειψθ
νόμιμθσ ενζργειασ κατ’ άρκρα 105 και 106 Ειςαγωγικοφ Νόμου του Αςτικοφ Κϊδικα ,ϊςτε να υπαχκοφν και οι
αξιϊςεισ αυτζσ ςτθν πενταετι παραγραφι.
3. Κατόπιν όλων των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπ’ όψθ ,
α) ότι το πραγματικό γεγονόσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του Νικολάου Μάςτορθ ςτο Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχθ Ηλείασ , ςτο διάςτθμα από 1-3-2012 μζχρι 18-12-2012(ςτο οποίο περιλαμβάνεται και θ
επίμαχθ περίοδοσ 16/10/2012 μζχρι 18/12/2012) δεν μπορεί βαςίμωσ να αντικρουςκεί με βάςθ τα ςτοιχεία που
περιζχονται ςτισ από 29-1-2019 απόψεισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ προσ το Δικαςτιριο (π.χ δεν υπάρχει
ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ προσ τον Νικόλαο Μάςτορθ με το οποίο αυτι αρνείται τθν προςφορά των υπθρεςιϊν του
μετά τθν λιξθ τθσ απόςπαςισ του ςτισ 29-2-2012) ,
β) ότι για τισ αξιϊςεισ του Νικολάου Μάςτορθ που αφοροφν το διάςτθμα από 16-10-2012 μζχρι 18-12-2012, οι
οποίεσ εν τζλει επιδικάςκθκαν , παρζχουν νόμιμθ βάςθ θ νζα απόφαςθ απόςπαςισ του ςτθν Περιφερειακι
Ενότθτα Ηλείασ που εκδόκθκε ςτισ 15-10-2012 και το άρκρο 25 του Ν. 4024/2011 που προβλζπει ότι θ καταβολι
των αποδοχϊν των αποςπαςμζνων βαρφνει τθν υπθρεςία ςτθν οποία ζχουν αποςπαςκεί και εν προκειμζνω τθν
Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ και
γ) ότι οι παραπάνω επιδικαςκείςεσ αξιϊςεισ ςτθριηόμενεσ ςτθν προαναφερκείςα νόμιμθ βάςθ , εμπίπτουν ςτισ
διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του Ειςαγωγικοφ Νόμου του Αςτικοφ Κϊδικα που κακιδρφουν ευκφνθ τθσ
Περιφζρειασ προσ αποηθμίωςθ του ωσ άνω υπαλλιλου και κατ’ επζκταςθ ςφμφωνα με τθν πάγια νομολογία (
Α.Ε.Δ.9/2009, τΕ 3467/2013, 3622/20120) υπόκεινται ςε πενταετι παραγραφι, θ οποία , κατά το χρόνο αςκιςεωσ
τθσ αγωγισ (δθλαδι ςτισ 16-9-2016, οπότε και επιδόκθκε ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ) δεν είχε
ςυμπλθρωκεί ,
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καταλιγω ςτο ςυμπζραςμα πωσ δεν μπορεί βαςίμωσ να κεμελιωκεί λόγοσ εφζςεωσ ικανόσ να οδθγιςει ςε
διαφορετικι κρίςθ από εκείνθ τθσ πρωτοδίκου αποφάςεωσ και ωσ εκ τοφτου κεωρϊ ότι δεν υπάρχουν
πικανότθτεσ ευδοκίμθςθσ τυχόν αςκθκθςομζνθσ εφζςεωσ.
Με εκτίμθςθ
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Επί τθσ ανωτζρω γνωμοδότθςθσ θ Τπθρεςία μασ εκφζρει κετικι άποψθ και ειςθγοφμαςτε:
Σθν μθ άςκθςθ ζφεςθσ κατά τθσ αρικμ. 9695/2020 πρωτόδικθσ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ
πρωτοδικείου Ακθνϊν με τθν οποία δικαιϊνει εν μζρει τον πρϊθν υπάλλθλο Μάςτορθ Νικόλαο (για το χρονικό
διάςτθμα που ιταν αποςπαςμζνοσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ/Π.Ε. Ηλείασ, ιτοι από 16/10/2012 μζχρι
18/12/2012) για τθν καταβολι από τθν περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικοφ ποςοφ 4.181,90€ νομιμοτόκοσ, με
επιτόκιο 6% από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ (16.9.2016) ζωσ τισ 30.4.2019 και με επιτόκιο υπολογιηόμενο ςφμφωνα
με το άρκρο 45 του . 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65) από 1.5.2019 ωσ τθν ολοςχερι εξόφλθςθ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 274701/6044/22-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςόδων και Περιουςίασ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν μθ άςκθςθ ζφεςθσ κατά τθσ αρικμ. 9695/2020 πρωτόδικθσ απόφαςθσ του Μονομελοφσ
Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, με τθν οποία δικαιϊνει εν μζρει τον πρϊθν υπάλλθλο Μάςτορθ
Νικόλαο (για το χρονικό διάςτθμα που ιταν αποςπαςμζνοσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ/Π.Ε.
Ηλείασ, ιτοι από 16/10/2012 μζχρι 18/12/2012) για τθν καταβολι από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ,
ςυνολικοφ ποςοφ 4.181,90€ νομιμοτόκοσ, με επιτόκιο 6% από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ (16.9.2016) ζωσ
τισ 30.4.2019 και με επιτόκιο υπολογιηόμενο ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65)
από 1.5.2019 ωσ τθν ολοςχερι εξόφλθςθ.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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