ΕΣ 63/2014
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ I
ΠΡΑΞΗ 63/2014
Συν/ση 21η/22.12.2014
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος, Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρο, τους
Συμβούλους Γεωργία Μαραγκού και Δημήτριο Τσακανίκα και τους Παρέδρους
Αθανάσιο Καρακόιδα και Αναστάσιο Ταμαμίδη (εισηγητή), που μετέχουν με
συμβουλευτική ψήφο.
Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην
Αθήνα, στις 22 Δεκεμβρίου 2014, με την παρουσία της Γραμματέως του, ...,
Προϊσταμένης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Κατηγορίας ΠΕ.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 31.10.2014 (με αρ. πρωτ. Ελ. Συν.
.../3.11.2014) αίτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«........», που εδρεύει στην ........) και εκπροσωπείται νόμιμα.
Με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της ..../2014 Πράξης του Κλιμακίου
Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ΄
Διακοπών).
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αναστασίου Ταμαμίδη
Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Και αφού έλαβε υπόψη
Την ../18.11.2014 γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, με την οποία προτείνεται η παραδοχή της υπό
κρίσης αίτησης, για λόγους συγγνωστής πλάνης.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι. Με την κρινόμενη αίτηση, προς υποστήριξη της οποίας κατατέθηκε το από
10.11.2014 (αρ. πρωτ. Ελ. Συν. ../18.11.2014) υπόμνημα των φερόμενων ως
δικαιούχων υπαλλήλων του αιτούντος ....... και ........, ζητείται παραδεκτώς η
ανάκληση της .../2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I
Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ΄ Διακοπών), με την οποία κρίθηκε, ύστερα από
διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ...
και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.....» (στο εξής:
.....), ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το .. , οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταμα
πληρωμής του ως άνω νομικού προσώπου, ποσού 824,31 ευρώ, που αφορά στην
καταβολή αποδοχών μηνός Μαΐου 2014 στις ως άνω δύο (2) φερόμενες ως
δικαιούχους υπαλλήλους αυτού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, καθόσον αυτές μη νομίμως επανήλθαν στην υπηρεσία, εφ’ όσον δεν
εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 18 του ν. 1735/1987, ενώ
περαιτέρω η μη πρόβλεψη για την εν λόγω κατηγορία υπαλλήλων της δυνατότητας
επανόδου στην υπηρεσία δεν προσκρούει στα άρθρα 1 παρ. 2 και 3, 29 παρ. 1 και 4
παρ. 1 του Συντάγματος.

ΙΙ. Στο άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «1. (…) 2. Οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται
με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει (…)». Περαιτέρω, στο άρθρο
14 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ορίζεται ότι: «1. Δεν μπορούν να
εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή
τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α) (…) β) (…) γ)
υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και
υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι
δήμοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα. (…) 7. Το κώλυμα που
προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν
τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα
της ανακήρυξης των υποψηφίων. (…)». Εξ άλλου, στο άρθρο 18 του ν. 1735/1987
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά
δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 195) ορίζεται ότι: «1. (…) 5α. (όπως η παρ.
αυτή ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με το άρθρο 32 του ν. 4257/2014,
Α΄ 93) Τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτών,
υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ., πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία
έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλλουν
υποψηφιότητα, και τακτικοί υπάλληλοι των δήμων που συνενώνονται στο νέο Δήμο
που προκύπτει από τη συνένωση, καθώς και τακτικοί υπάλληλοι των Περιφερειών,
που παραιτούνται, υποχρεωτικώς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα, κατά
περίπτωση, εκλογική νομοθεσία, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία,
εάν δεν εκλεγούν ή λήξει, σε περίπτωση εκλογής τους, για οποιονδήποτε λόγο η
θητεία τους. () 7. (η παρ. αυτή αναριθμήθηκε από 8 σε 7 με το άρθρο 12 του ν.
3231/2004, Α΄ 45) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους τακτικούς
υπαλλήλους των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. που κατέχει οργανικές θέσεις
(…)».
III. Στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(στο εξής: Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄
143) ορίζεται ότι: «1. Όπου στον παρόντα Κώδικα αναφέρονται «Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Ο.Τ.Α.), νοούνται οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Δημοτικά, Κοινοτικά
Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών (…)», στο άρθρο 3 του
ιδίου ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι: «Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγεται το
πάσης φύσεως προσωπικό των Ο.Τ.Α., ως κατωτέρω: 1. Στις διατάξεις του πρώτου
μέρους υπάγεται το μόνιμο προσωπικό: α. (…) δ. (…) των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. των
Ο.Τ.Α. 2. Στις διατάξεις του δεύτερου μέρους υπάγεται το προσωπικό Ειδικών
Θέσεων και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου». Περαιτέρω, στο
άρθρο 168 του ως άνω Κώδικα, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Β΄ του Δεύτερου
Μέρους του Κώδικα αυτού, ορίζεται ότι: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τους Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο: α. για την κάλυψη
οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και μουσικών, που
προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν υπάγεται στη
διαδικασία της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει κάθε φορά, διενεργείται δε από
τον οικείο Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, β. για την
κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, γ. για την κάλυψη παροδικών
αναγκών που δεν είναι απρόβλεπτες και επείγουσες (…)», στο δε άρθρο 205 αυτού

ορίζεται ότι: «1. Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των
παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ο αριθμός των
απασχολουμένων καθορίζεται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.
(…)», ενώ στο άρθρο 206 ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Τέλος, στο άρθρο 21 του ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), υπό τον τίτλο «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών», ορίζεται ότι: «1. (…) 3.
Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή
επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις
με διεθνείς οργανισμούς (…) επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι
ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή
έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της
αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. (…)».
IV. Στο Μέρος 4 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ., ο οποίος
εγκρίθηκε με την 13519/10.12.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (Β΄ 117/25.1.2013), οι θέσεις
προσωπικού διακρίνονται σε: α) οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου (άρθρο 7), β) προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (άρθρο
8), γ) οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο
9), δ) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (άρθρο 10) και ε) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν
υπαλλήλους που ήδη εργάζονται στο Ν.Π. στα προγράμματα, Βοήθεια στο Σπίτι ....,
....., Βοήθεια στο Σπίτι .... και .... (άρθρο 11).
V. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα εξής: Σύμφωνα με το
άρθρο 102 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγματος, η άσκηση του δημοσίου πολιτικού
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην περίπτωση των εκλογών για την
ανάδειξη των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α., δεν περιορίζεται, κατ’ αρχήν, δεδομένου
ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται μόνο στην καθολικότητα και στη μυστικότητα της
ψηφοφορίας. Τα λοιπά ζητήματα που σχετίζονται με τις εκλογές αυτές ρυθμίζονται
από τον κοινό νομοθέτη (ΣτΕ 3323/2003), ο οποίος είναι ελεύθερος να προβλέψει ή
να μην προβλέψει την επάνοδο στην υπηρεσία παραιτηθέντος για να πολιτευθεί
πολιτικού ή δημοτικού υπαλλήλου (πρβλ. ΣτΕ 1437/2008, 920/1998, ΟλΣτΕ
2609/1989). Στο πλαίσιο αυτό, κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων
του άρθρου 18 του ν. 1735/1987, η δυνατότητα επανόδου στην ενεργό υπηρεσία
υπαλλήλων που έχουν παραιτηθεί για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές, περιορίζεται στις κατηγορίες υπαλλήλων που καθορίζονται
ειδικώς και ρητώς στις διατάξεις αυτές (ΣτΕ 294/1999, 920/1998, 4336/1996). Στους
ως άνω υπαλλήλους δεν συγκαταλέγονται οι υπάλληλοι δημοτικού ν.π.δ.δ. που
απασχολούνται σε αυτό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
καθόσον αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν τακτικοί υπάλληλοι, δηλαδή μόνιμοι
δημοτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων του
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ώστε να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5α του άρθρου 18 του
ν. 1735/1987 (πρβλ. και παρ. 7 του άρθρου αυτού που διαχωρίζει τους τακτικούς

υπαλλήλους από τους απασχολούμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου). Περαιτέρω,
από τον προεκτεθέντα οργανισμό του.... στο οποίο ειδικώς απασχολούνται οι
φερόμενες ως δικαιούχοι υπάλληλοι, συνάγεται ότι οργανικές θέσεις κατέχουν μόνο οι
υπάλληλοι του νομικού αυτού προσώπου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εν όψει των ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου
18 του ν. 1735/1987 δεν εφαρμόζονται στους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι, παραιτούμενοι για να ανακηρυχθούν
υποψήφιοι σε εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α., δεν
δύνανται να επανέλθουν στη θέση από την οποία παραιτήθηκαν.
VI. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα
ακόλουθα: Οι φερόμενες ως δικαιούχοι ............ και ................. προσλήφθηκαν με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους (από
2.7.2007 έως 1.7.2008 και από 12.5.2003 έως 11.5.2004, αντίστοιχα), κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, στην τότε Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
...«...........» και νυν ........... για τη λειτουργία του ήδη ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α.
(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι ... Δήμου
...». Έκτοτε, η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων παρατεινόταν συνεχώς έως
30.9.2014 [άρθρα 26 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), 27 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), 21
του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), 15 της κ.υ.α. 60292/2158/27.8.2008 (Β΄ 1724), 13 της
κ.υ.α. 1.605/οικ.3.85/14.1.2011 (Β΄ 17), 2 παρ. 6 περ. β΄ της ΠΝΠ της 31.12.2011
(Α΄ 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), 1 της ΠΝΠ
της 14.6.2012 (Α΄ 135) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012 (Α΄
196), 20 παρ. 2 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) και 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216)] και
ήδη έως 31.12.2015 [άρθρο 64 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156)]. Εν όψει των δημοτικών
εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, οι ως άνω υπάλληλοι υπέβαλαν τις .../30.4.2014 και
.../30.4.2014, αντίστοιχα, δηλώσεις παραίτησης από την υπηρεσία στο ............., οι
οποίες έγιναν δεκτές με τις 44/12.5.2014 και 43/12.5.2014 αποφάσεις του Προέδρου
του, προκειμένου αυτές να θέσουν υποψηφιότητα ως σύμβουλοι τοπικής κοινότητας
του Δήμου ... . Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων και λόγω της μη
εκλογής τους, οι φερόμενες ως δικαιούχοι επανήλθαν αυτοδικαίως στην υπηρεσία
τους στις 21.5.2014, κατ’ επίκληση της προαναφερθείσας διάταξης της παρ. 5α του
άρθρου 18 του ν. 1735/1987, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν.
4257/2014 (βλ. τις ../21.5.2014 και ../21.5.2014, αντίστοιχα, αιτήσεις τους προς το
....), για την καταβολή δε των αποδοχών μηνός Μαΐου, που αφορούν το μετά την
επάνοδό τους στην υπηρεσία χρονικό διάστημα, εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό
ένταλμα.
VII. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά (σκέψεις II
έως και V), το Τμήμα κρίνει, κατ’ αρχάς, απορριπτομένων όλων των περί του
αντιθέτου ισχυρισμών του αιτούντος, ότι ορθώς κρίθηκε από το Κλιμάκιο ότι οι
φερόμενες ως δικαιούχοι ............ και ............... μη νομίμως επανήλθαν στην
υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 1735/1987, καθόσον
οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ούτε αυτές δύναται να θεωρηθούν ως
απασχολούμενες με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, επειδή απασχολούνταν
αδιάλειπτα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από το 2007 και 2003,
αντίστοιχα, δεδομένου ότι προεχόντως τούτο απαγορεύεται από την εφαρμοσθείσα
για την πρόσληψή τους διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, ενώ, σε
κάθε περίπτωση, για τη μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου απαιτείται προηγούμενη απόφαση ή πράξη του

Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που εκδίδεται κατά ειδική
διοικητική διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού (π.δ. 164/2004, Α΄ 134).
Συνακόλουθα, η εξαίρεση μόνο των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου από τη δυνατότητα επανόδου, σε αντίθεση με τους τακτικούς και τους
απασχολούμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχουν
οργανικές θέσεις, για τους οποίους προβλέπεται επάνοδος, δεν προσκρούει στην
κατοχυρωμένη στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, διότι οι
υπάλληλοι αυτοί δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, τόσο ως προς τη φύση των
αναγκών που καλούνται να εξυπηρετήσουν, όσο και ως προς τη χρονική διάρκεια της
απασχόλησής τους, ώστε, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω συνταγματικής αρχής, να
επιτάσσεται ομοιόμορφη μεταχείρισή τους (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1507/2014, 1286/2012,
2396/2004 Ολομ.).
Συγκεκριμένα, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου συνιστούν έκτακτο προσωπικό
που προσλαμβάνεται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και με σκοπό την κάλυψη
εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 205 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) ή την
κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 του
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), ενώ οι τακτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου,
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας, για την εξυπηρέτηση των
οποίων έχουν νομοθετηθεί οι οργανικές θέσεις που αυτοί καταλαμβάνουν. Κατά
συνέπεια, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το αιτούν τυγχάνουν απορριπτέα
ως αβάσιμα. Περαιτέρω, όμως, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι α) οι φερόμενες ως
δικαιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται στις θέσεις αυτές για επτά (7) και έντεκα (11),
αντίστοιχα, συναπτά έτη, μέσω συνεχών παρατάσεων της διάρκειας των συμβάσεών
τους διά των προεκτεθεισών διατάξεων, το δε χρονικό διάστημα που η θέση τους
παρέμεινε κενή διήρκεσε μόλις εννέα (9) ημέρες από την αποδοχή της παραίτησής
τους μέχρι την επάνοδό τους στην υπηρεσία (12.5.2014 έως 21.5.2014), β) η
συμμετοχή τους στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 αποτέλεσε ένα άκρως
μεμονωμένο γεγονός, κατά την ως άνω πολυετή υπηρεσία τους στο ......., που
συνεπαγόταν την αναγκαστική απουσία τους από αυτήν και γ) οι οικείοι πίνακες
κατάταξης για τις ειδικότητές τους έχουν πάψει πια να ισχύουν, λόγω της
προαναφερθείσας παρόδου πολλών ετών από το χρόνο της πρόσληψής τους, ως εκ
τούτου δεν θα ήταν δυνατή η άμεση αντικατάστασή τους για το, σε κάθε περίπτωση,
μικρό χρονικό διάστημα των εννέα (9) ημερών απουσίας τους, το Τμήμα άγεται στην
κρίση, κατά τα βασίμως σχετικώς προβαλλόμενα από το αιτούν, ότι τα όργανα του
......., δεχόμενα τις ../21.5.2014 και .../21.5.2014, αντίστοιχα, αιτήσεις των
φερόμενων ως δικαιούχων υπαλλήλων για την επάνοδό τους στην υπηρεσία,
ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των προεκτεθεισών οικείων διατάξεων,
ανακαλουμένης, ως εκ τούτου, της υπό ανάκληση Πράξης του Κλιμακίου, για λόγους
συγγνωστής πλάνης.
VΙII. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ../2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού
Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα πρέπει να ανακληθεί, για λόγους συγγνωστής πλάνης
και ανακαλουμένης της ως άνω Πράξης, το .., οικονομικού έτους 2014, χρηματικό
ένταλμα πληρωμής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«........ Δήμου ...» πρέπει να θεωρηθεί.
Διά ταύτα
Δέχεται την αίτηση ανάκλησης.

Ανακαλεί την .../2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I
Τμήμα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.
Αποφαίνεται ότι το 28, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.. Δήμου ..,» πρέπει να
θεωρηθεί.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2014 και εκδόθηκε στις 29
Δεκεμβρίου 2014.
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