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ΘΕΜΑ: 
: 

 

«Άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄ 

αριθ. 110/2016 απόφασης της Τοπι-
κής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) 
του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. Δράμας -και- κατά του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ί-
δρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθω-
τών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), το οποίο ε-
δρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπεί-
ται νομίμως, ενώπιον του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Καβάλας.» 
 

 

            Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8η  Αυγούστου  2016, ημέρα   Δευ-
τέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  
την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από 
την αριθμ. πρωτ.29975/03-08-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε καθέ-
να από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 5 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραμπατζάκης Δημήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
4.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την α-
πουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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       Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 8o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 29656/01-08-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄ αριθ. 110/2016 απόφασης της 
Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. 
Δράμας -και- κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), 
το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Καβάλας.», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

         Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως παρακάτω: 
 

ΣΧΕΤ.: ( α ) το υπ΄ αριθ. πρωτ. 27554/19-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυ- 
                    ναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμέ- 
                    να τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου Δράμας. 

  ( β ) το υπ΄ αριθ. πρωτ. 28014/21-07-2016 έγγραφό μου προς το Τμήμα Ανθρώπι- 
          νου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. 
  ( γ ) το υπ΄αριθ.πρωτ.28845/26-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυνα- 
          μικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμένα  
          τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου Δράμας. 
  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

περί ασκήσεως ένδικου μέσου 

( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ’ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 ) 

Όσον αφορά την άνω υπ΄ αριθ. 110/2016 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτρο-
πής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Δράμας, η οποία απέρριψε την κρινομένη 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 6906/20-04-2015  ένσταση του Δήμου Δράμας κατά της υπ΄αριθ. Μ3/2015 
Πράξης Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) του Τοπικού Υ-
ποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Δράμας κι επικύρωσε την ως άνω υπ΄ αριθ. Μ3/2015 Πρά-
ξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) με την οποία επιβλή-
θηκε, σε βάρος του Δήμου Δράμας, πρόστιμο για ετεροχρονισμένη καταχώριση εξήντα ενός 
(61) εργαζομένων στο Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, συνολικού πο-
σού 30.500 Ευρώ, χρονικών περιόδων 05/2011, 08/2011, 02/2012, 05/2012, 06/2012, 
9/2012, 12/2012, 01/2013, 06/2013 και 12/2013 -ΚΑΙ-  η οποία μου απεστάλη με το ως ά-
νω, υπό στοιχείο α΄, υπ΄ αριθ. πρωτ. 27554/19-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπι-
νου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας : 

 

Γνωμοδοτώ υπέρ της ασκήσεως, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας, προσφυγής στρεφομένης κατά της άνω υπ΄ αριθ. 110/2016 από-
φασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-
E.T.A.M. Δράμας -και- κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως, περί ακυρώσεως κι 
εξαφανίσεως της ως άνω υπ΄αριθ. 110/2016 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 
(Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. Δράμας, η οποία, ως ήδη εκτέθηκε 
ανωτέρω, απέρριψε την κρινομένη υπ΄ αριθ. πρωτ. 6906/20-04-2015 ένσταση του Δήμου 
Δράμας κατά της ανωτέρω υπ΄αριθ. Μ3/2015 Πράξης Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων 
Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Δράμας -και- ε-
πικύρωσε την ανωτέρω υπ΄ αριθ. Μ3/2015 Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων 
Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) με την οποία επιβλήθηκε, σε βάρος του Δήμου Δράμας, πρόστι-
μο για ετεροχρονισμένη καταχώριση εξήντα ενός (61) εργαζομένων στο Ειδικό Βιβλίο Νεο-
προσλαμβανόμενου Προσωπικού, συνολικού ποσού 30.500 Ευρώ, χρονικών περιόδων 
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05/2011, 08/2011, 02/2012, 05/2012, 06/2012, 9/2012, 12/2012, 01/2013, 06/2013 και 
12/2013, προκειμένου, κατ΄ αποδοχή της κρινομένης υπ΄ αριθ. πρωτ. 6906/20-04-2015 έν-
στασης του Δήμου Δράμας κατά της ανωτέρω υπ΄αριθ. Μ3/2015 Πράξης Επιβολής Προστί-
μου Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. Δράμας, να ακυρωθεί κι εξαφανισθεί η ανωτέρω υπ΄αριθ. Μ3/2015 Πράξη Επιβο-
λής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Δράμας, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω, υπό στοιχείο γ΄, 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 28845/26-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δι-
εύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, το οποίο μου απεστάλη σε απάντηση 
του ως άνω, υπό στοιχείο β΄, υπ΄ αριθ. πρωτ. 28014/21-07-2016 εγγράφου μου προς το 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, 
με το οποίο ζητούσα από την ως άνω Υπηρεσία, ως καθ΄ ύλην αρμόδια, προκειμένου να 
τύχω ενημερώσεως και να λάβω γνώση της εν λόγω υπόθεσης στην οποία αφορά η ως 
άνω υπ΄ αριθ. 110/2016 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού 
Υποκαταστήματος ΙΚΑ Δράμας, μεταξύ άλλων, να μου εκθέσει αιτιολογημένως τις απόψεις 
της σχετικά με την αντίκρουση-προσβολή της ως άνω υπ΄ αριθ. 110/2016 απόφασης της 
Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. 
Δράμας -και- την υποστήριξη-αιτιολόγηση της ασκηθησομένης προσφυγής κατά της από-
φασης αυτής καθώς και για τους λόγους που θα προσθέσω σχετικώς.   

Προς τούτο δε, επισυνάπτω στην παρούσα, αντίγραφα της ως άνω υπ΄ αριθ. 
110/2016 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκατα-
στήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Δράμας, της ως άνω υπ΄ αριθ. Μ3/2015 Πράξης Επιβολής Προ-
στίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. Δράμας καθώς και των ως άνω, υπό στοιχείων α΄, β΄ και γ΄ εγγράφων ( ήτοι, του 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 27554/19-07-2016 εγγράφου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμένα τη Νομική Σύμβουλο 
του Δήμου Δράμας,  του υπ΄ αριθ. πρωτ. 28014/21-07-2016 εγγράφου μου προς το Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας -και- 
του υπ΄ αριθ. πρωτ. 28845/26-07-2016 εγγράφου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμένα τη Νομική Σύμβου-
λο του Δήμου Δράμας μετά της επ΄ αυτού συνημμένης υπ΄ αριθ. 613/2006 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης).- 

    
    Η Νομική Σύμβουλος 

                                                Δήμου Δράμας 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ και 2 του Ν 3852/2010 και το έγγραφο 
της υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση προσφυγής, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Καβάλας, στρεφομένης κατά της άνω υπ΄ αριθ. 110/2016 απόφασης 
της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. 
Δράμας -και- κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), 
το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως, περί ακυρώσεως κι εξαφανίσεως 
της ως άνω υπ΄ αριθ. 110/2016 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του 
Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. Δράμας. 

        Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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