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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 639/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με 
αριθμό   Α160/2021   απόφασης   του   Τριμελούς   Διοικητικού   Εφετείου   Κομοτηνής   που   αφορά 
αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 639: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π. Ε. 
Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 194000/302 28.09.2021 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
     ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 Ο υπάλληλος  Θεόδωρος Αγγελώνιας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ. Γεωλόγων διορίσθηκε σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών του Ν.Δ. Έβρου μετά την  υπ’ αριθ. 27/23Κ/2003 
Προκήρυξη (ΦΕΚ 630/18-11-2003 ) τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. με την υπ΄αριθ. 453/8-3-2005 
απόφαση του Νομάρχη Έβρου  
Πριν τον ως άνω διορισμό του είχε συνάψει για τη λειτουργία του ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Έβρου τρεις διαδοχικές συμβάσεις έργου , της πρώτης σύμβασης διάρκειας 18 μηνών από 9-9-2002 έως 
8-3-2004, της δεύτερης διάρκειας 6 μηνών από 9-3-2004 έως 8-9-2004 συμβάσεις έργου και της τρίτης 
επίσης 6 μηνών από 9-9-2004 έως 8-3-2005 , την οποία όμως δεν εκτέλεσε καθ΄ότι παραιτήθηκε στις 30-
10-2004 προφανώς λόγω συμμετοχής του στο διαγωνισμό της  υπ’ αριθ. 27/23Κ/2003 Προκήρυξης του 
Α.Σ.Ε.Π. δυνάμει του οποίου και προσλήφθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης –Έβρου κατά τα 
προαναφερθέντα , ορκίσθηκε δε και ανέλαβε υπηρεσία την 1-8-2005 και κατετάγη στο 18 Μ.Κ.  
  Ακολούθως με 2181/13-9-2005 αίτηση του ζήτησε να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του στο  ΚΕΠ  
της Νομαρχίας Έβρου συνυποβάλλοντας την  1990/8-9-2005 Βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης (Κεντρική 
Υπηρεσία) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου, στην οποία αναφέρονταν ρητά η πλήρωση 
των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3205/03 και προσδιορίζονταν το διάστημα 
απασχόλησης στο ΚΕΠ σε 2 έτη 1μηνα και 19 ημέρες. Μέτα ταύτα εκδόθηκε  η αριθ. 2073/25-10-2005 
Απόφαση Νομάρχη αναγνώρισης προϋπηρεσίας με την οποία αναγνωρίστηκε από 1-9-2005 (ημ/νία 
αίτησης) προϋπηρεσία που διανύθηκε στο Δημόσιο (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Κ.Ε.Π. Ν. 
Έβρου)  συνολικός χρόνος 6 έτη, 6μήνες και 2 ημέρες και κατέταξε τον εν λόγω υπάλληλο στο 15ο ΜΚ 
από 1-9-2005 με πλεόνασμα χρόνου για την περαιτέρω μισθολογική του εξέλιξη 1 έτος 1 μήνα και 12 
ημέρες και με χορήγηση του επόμενου ΜΚ δηλ. το 14ο την 20-1-2006 με την αριθ 3086/21-12-2005 και το 
13ο ΜΚ από 20-1-2008 με την αριθ.2/2-1-2008 απόφαση της. 
  Στη συνέχεια όμως η Γενική Διεύθυνση (Κεντρική Υπηρεσία) της Νομαρχιακής Αυτο-διοίκησης 
Ροδόπης – Έβρου προκειμένου να συμμορφωθεί με την υπ΄ αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.4/344/23822/31-10-2007 
εγκύκλιο  της  Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
που όριζε ότι «στην περίπτωση της απασχόλησης συμβασιούχων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν συντρέχει 
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καμία από της προβλεπόμενες από την περ.1 της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3205/03 προϋποθέσεις για 
την αναγνώριση της υπηρεσίας της για μισθολογική εξέλιξη κατά την μονιμοποίηση της»    με το αριθ. 
136/19-01-2009 έγγραφο της και αφού εξέτασε εκ νέου την αριθ 1388/9-9-2004 συναφθείσα σύμβαση  
μίσθωσης έργου του κ. Αγγελώνια  Θεόδωρου,  ανακάλεσε την εκδοθείσα  με αριθ. 1990/8-9-2005 
Βεβαίωση  βασιζόμενη στο γεγονός ότι ερμηνεύοντας της αναγκαίες προϋποθέσεις ή όρους αναγνώρισης 
προϋπηρεσίας κυριολεκτικά και όχι διασταλτικά διαπίστωσε  ότι σωρευτικά δε συντρέχουν και οι 3 όροι για 
την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.   
Συνεπεία αυτού, εκδόθηκε η με αριθ. 366/5-2-2009 απόφαση Νομάρχη Έβρου    με την οποία ανακλήθηκε 
η αριθ. 2073/25-10-2009 απόφαση του , κατά το μέρος που αφορούσε την διανυθείσα προϋπηρεσία στα 
ΚΕΠ  και  επανακατέταξε τον προσφεύγοντα α) από 1-9-2005 στο 16ο ΜΚ (αντί του 15ου) , β) από 8-3-
2006 το 15ο ΜΚ ,γ) από 8-3-2008 το 14ο ΜΚ ανακαλώντας τις αριθ. 3086/2-12-2005 και 2/2-1-2008 όμοιες 
αποφάσεις της.  
 Ο εν λόγω υπάλληλος άσκησε την από 12-2-2009 αίτηση θεραπείας  κατά της  αριθ. 366/5-2-2009 
ανακλητικής απόφασης επικαλούμενος μεταξύ άλλων την μη  κλήση του σε ακρόαση πριν την έκδοση της 
δυσμενούς για αυτόν ανακλητικής διοικητικής πράξης .  Σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης θεραπείας 
η Υπηρεσία στα πλαίσια επανάληψης της διοικητικής διαδικασίας  και για την τήρηση του τύπου σύμφωνα 
με το  άρθρο  6 του Ν 2690/99 και τη σχετική νομολογία, κάλεσε τον αναφερόμενο  σε α-κρόαση και επί 
της αίτησης θεραπείας εκδόθηκε η με  αριθ. 764/11-3-2009  απόφαση Νομάρχη η οποία:  1. ανακάλεσε 
την με αριθ. 366/5-2-2009 απόφαση και 2. Επανελαβε το περιεχόμενο της , ήτοι περί εν μέρει ανακλήσεως 
της με  αριθ. 2073/25-10-2009 απόφασης του  κατά το μέρος που αφορούσε την διανυθείσα προϋπηρεσία 
στα ΚΕΠ . 
 
Κατά των ως άνω αποφάσεων Νομάρχη ο εν λόγω υπάλληλος άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης την με αριθ. Πρ.864/11-5-2009 , προσφυγή του , επι της οποίας εξεδόθη  
με αριθ. Α419/2014 απόφαση, η οποία έκανε δέκτη την προσφυγή του κ. Αγγελωνια   και δέχθηκε ότι 
πρέπει να αναγνωριστεί ο χρόνος που παρείχε ο προσφεύγων τις υπηρεσίες του στο ΚΕΠ για την εξέλιξη 
του στα μισθολογικά κλιμάκια. 
 Κατά της με αριθ. Α419/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης η 
ΠΑΜΘ άσκησε έφεση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής , επι της οποίας εκδόθηκε η 
με αριθ. Α160/2021 απόφαση, η οποία απέρριψε την έφεση της ΠΑΜΘ και δέχθηκε ότι ο χρόνος από 9-9-
2002 έως την 30-10-2004 (2 έτη, 1 μήνας και 19 ημέρες ) , κατά τον οποίο ο εν λόγω υπάλληλος παρείχε 
υπηρεσίες , δυνάμει των τριών συμβάσεων μισθώσεως έργου στο ΚΕΠ αναγνωρίζεται ως χρόνος 
προϋπηρεσίας του για την μισθολογικοί του εξέλιξη , διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 
παρ.1 του Ν.3205/2003  
 Για την κρίση του  αυτή το Εφετείο Θράκης έλαβε υπ΄οψιν του την με αριθ. 136/19-01-2009 μεταγενέστερη 
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης (Κεντρική Υπηρεσία) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – 
Έβρου, και κατά τα αναλυτικώς αναφερθέντα στο σκεπτικό της εν λόγω εφετειακής κρίθηκε ότι συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ.1 του Ν.3205/2003  και ο χρόνος, κατά τον οποίο ο εν λόγω 
υπάλληλος  παρείχε υπηρεσίες , στο ΚΕΠ αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας του για την 
μισθολογική του εξέλιξη.  
 
 
 ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
  Το άρθρο 53 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989, ορίζει  ότι «4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν 
το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα 
χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον 
αφορούν περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του 
δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του ύψους της. …..Όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται 
από τον ιδιώτη διάδικο, η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
υποβάλλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με μέριμνα της Γραμματείας του Δικαστηρίου, σημείωμα για 
το παραπάνω ποσό της διαφοράς. Όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον διάδικο, διοικητική αρχή ή 
το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από τον προϊστάμενο τους Υπουργό, το εν λόγω σημείωμα 
συνυποβάλλεται με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναιρέσεως." 
 
Επειδή εν προκειμένω σύμφωνα με σχετικό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού  της ΠΕ Έβρου 
με αριθ. πρωτ. 5022/28-9-2021  το μισθολογικό κόστος της με αριθ. Α160/2021  απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής ανέρχεται στο ποσό των 13.000 ευρώ  , ήτοι  κάτω των 40.000 ευρώ. 
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Επειδή τυχόν άσκηση αναίρεσης από μέρους της ΠΑΜΘ κατά της  με αριθ. Α160/2021  απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής θα απορριφθεί ως απαράδεκτη με βάση τις προαναφερόμενες 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 ( ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣτΕ)  
     
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 176  παρ.ι του ν. 3852/2010  η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη ενδίκου μέσου  μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου  
 γνωμοδοτώ για την μη άσκηση αίτησης  αναίρεσης  
κατά της με αριθ. Α160/2021  απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, διότι με  βάση τα 
παραπάνω  και σύμφωνα με το άρθρο  53 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 η τυχόν άσκηση αίτησης αναίρεσης  
κατά της ως άνω αποφάσεις θα απορριφθεί  ως απαράδεκτη. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 
Να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθ. Α160/2021  απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής, διότι με  βάση τα παραπάνω  και σύμφωνα με το άρθρο  53 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 
η τυχόν άσκηση αίτησης αναίρεσης  κατά της ως άνω αποφάσεις θα απορριφθεί  ως απαράδεκτη. 
 

 
 
 Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 639/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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