
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως

2417/2015

το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη 8oϊei
2:frϊ'τi.j. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς

Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς

την σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην

Αθήνα, στις 25 Ιουνίου 2015, για να δικάσει την παρακάτω

υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Κωνσταντίνας Κό τσιφα του

Δημητρίου, κατοίκου Π.Φαλήρου Αττικής, οδός Μάμαλη,

αρ.19, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο

της Δημήτριο Περπατάρη.

Του καθ' ου η αίτηση: Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

"ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ" που εδρεύει στο Π.Φάληρο

Αττικής, οδός Τερψιχόρης, αρ.51 & Αρτέμιδος, νόμιμα
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εκπροσωπούμενου

εκπροσώπησε ο

Κατσέλης.

από τον Δήμαρχο αυτού,

πληρεξούσιος δικηγόρος

το οποίο

του Στ.

Η . , ζ , , δ , , ~ '5- ί- 1ω5αιτουσα ητει να γινει εκτη η απο .

αίτησή της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, που

κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με

αριθμό κατάθεσης 3249/2015 και προσδιορίστηκε για τη

δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι

δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους

και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα

πρακτικά και στις προτάσεις τους.

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο

Η αιτούσα ζητεί με την κρινόμενη αίτηση, να της

επιδικαστεί προσωρινά το ποσό των 7.529,14 ευρώ, με το

νόμιμο τόκο, για μισθούς υπερημερίας και Δώρο Πάσχα

που της οφείλει ο καθ' ου, για το χρονικό διάστημα από

01.01.2015 μέχρι τον μήνα Ιούνιο 2015, άλλως να της

επιδικαστεί προσωρινά το ποσό τριών μηνιαίων μισθών και

να υποχρεωθεί το καθ' ου να της καταβάλλει το ποσόν των

100 ευρώ, ως χρηματική ποινή, για κάθε ημέρα που

αρνείται να συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης.

Επίσης, ζητεί να υποχρεωθεί ο καθ' ου να συνεχίσει να

δέχεται την προσηκόντως ηροσφ ερο μένη εργασία της σε
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2ο φύλλο της υπ' αριθμ. 2417/2015 αποφ ασε ως του

Ειρηνοδικείου

μέτρων)

Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών

συμμόρφωση με την υπ' αριθ.5713/2011 απόφαση του

Μαν. Πρωτοδ. Αθηνών έως την τελεσιδικία της υπ' αριθμ.

3101/2013 οριστικής απόφασης του Μαν. Πρωτ. Αθηνών.

Η αίτηση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί

Επίσης, απορριπτέο κρίνεται και το αίτημα να υποχρεωθεί

ο καθ' ου να συνεχίσει να δέχεται την προσηκόντως

προσφερόμενη εργασία της αιτούσας καθόσον προσκρούει

αυτό στο προσωρινό δεδικασμένο της υπ' αριθ. 5713/2011

ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683 και 686 επομ. ΚΠολΔ)

και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων

349, 350, 648, 653, 655, 669 του Α.Κ., 176, 728 παρ.1δ

και 729 παρ.2 του ΚπολΔ, εκτός από το αίτημα απειλής

χρηματικής ποινής για κάθε παράβαση της απόφασης, το

οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον η

διάταξη του άρθρου 947 του ΚπολΔ δεν προβλέπει

χρηματική ποινή για την περίπτωση που ο οφειλέτης

παραβεί την υποχρέωσή του να παραλείψει ή να ανεχθεί

πράξη, δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση.

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία υποχρέωσε

τον καθ' ου να απασχολεί την αιτούσα και να αποδέχεται

την προσφερόμενη εργασία της. Πρέπει επομένως κατά το



μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ'

ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της

αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο, τα έγγραφα που

προσκομίζουν οι διάδικοι και τη διαδικασία γενικά

πιθανολ_ογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Δυνάμει των από 26-6-2007, 12-8-2008 και 12-8-

2009 διαδοχικών συμβάσεων μίσθωσης έργου, ο καθ' ου

προσέλαβε και απασχόλησε την αιτούσα ως καθαρίστρια

προς κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του ήτοι ως
)

καθαρίστρια του Δημαρχιακού Μεγάρου του (καθ' ου)

επιφανείας 1800 τμ, το οποίο χρειάζεται συνεχή

καθαρισμό. Η αιτούσα είχε συνεχές ωράριο εργασίας, ίδιο

με αυτό των μονίμων υπαλλήλων του καθ' ου, εργαζόμενη

και πέραν του ωραρίου. Η εργασία που παρείχε η αιτούσα,

από το είδος και τη φύση της είχε διαρκώς μόνιμο και

σταθερό χ αρακ ιήρα, κάλυπτε δε ανάγκες του καθ' ου, που

δεν ήταν προσωρινές και απρόβλεπτες, αλλά πάγιες και

διαρκείς.

Περαιτέρω με την υπ' αριθ. 5713/2011 απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία

Ασφαλιστικών Μέτρων) υποχρεώθηκε ο καθ' ου να

αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως προσφερόμενες

υπηρεσίες της αιτούσας καταβάλλοντας σ' αυτή τις νόμιμες

αποδοχές της μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί

της από 7-9-201 Ο τακτικής αγωγής που άσκησε η αιτούσα

ενώπιον του ως άν ω Δικαστηρίου. Τέλος μετά την έκδοση

_________ ....,-'



απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
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·-,::..,·.·; _..... 3ο φύλλο της υπ' αριθμ. 2417/2015 αποφάσεως του

Ειρηνοδικείου

μέτρων)

Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών

-----------------------------------------------
της παραπάνω απόφασης εξεδόθη η υπ' αριθ. 3101/2013

(διαδικασία εργατικών διαφορών) η οποία διατήρησε σε

ισχύ την υπ' αριθ. 5713/2011 απόφαση ασφαλιστικών

Μέτρων κάνοντας δεκτή την από 7-9-201 Ο αγωγή και

αναγνώρισε ότι η αιτούσα συνδέεται με τον καθ' ου με

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου αναγνώρισε ότι είναι άκυρη η καταγγελία της

σύμβασης εργασίας της αιτούσας και υποχρέωσε τον καθ'

ου να αποδέχεται τις υπηρεσίες της καταβάλλοντας τις

νόμιμες αποδοχές της. Κατά της απόφασης αυτής ο καθ'

ου έχει ασκήσει την υπ' αριθ. κατ. 55/2014 έφεση η οποία

έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στη δικάσιμο της 15-3-

2016 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Εξάλλου, πιθανολογείται ότι. ο καθ' ου αρνείται

να καταβάλλει στην αιτούσα και έτσι της οφείλει για το

χρονικό διάστημα από 01-01-2015 μέχρι και 30-6-2015 για

δεδουλευμένους μισθούς το ποσό των 6.949,98 ευρώ

(1.158,33 €Χ 6 μήνες) και για Δώρο Πάσχα 2015 το ποσό

των 579,16 ευρώ και συνολικά το ποσό των 7.529,14

ευρώ.

Τέλος πιθανολογήθηκε και η επείγουσα

περίπτωση για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού



μέτρου προκειμένου η αιτούσα να αντιμετωπίσει τις

βιοτικές ανάγκες της, καθόσον στερείται εισοδημάτων και

περιουσίας γενικά, ο δε σύζυγός της έχει διαγνωστεί με

καρκίνο.

Μετά από τα παραπάνω, πρέπει να υποχρεωθεί

ο καθ' ου να καταβάλλει στην αιτούσα προσωρινά το ποσό

των 7.529,14 ευρώ για μισθούς υπερημερίας και δώρο

Πάσχα το οποίο αρκεί για την κάλυψη των δαπανών

διαβίωσης της γενομένης δεκτής, ως βάσιμης και στην

ουσία της, της υπό κρίση αίτησης. Τέλος, τα δικαστικά

έξοδα της αιτούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του

καθ' ου (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο

διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντι μwλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση, απορρίπτοντας ό,τι έκρινε

απορριπτέο.

Υποχρεώνει τον καθ' ου να καταβάλλει

προσωρινά στην αιτούσα το ποσό των επτά χιλιάδων

πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών

(7.529,14) ως μισθούς υπερημερίας και Δώρο Πάσχα για

το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 30-6-2015, με το

νόμιμο τόκο από τότε που έπρεπε να καταβληθεί κάθε

παροχή.

ι τον καθ' ου στα δικαστικά έξοδα της
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μέτρων)

Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών
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αιτούσας τα οποία ορίζει στο ποσόν των εκατόν 1a1.vτ,cc(ιSO)fJ.;eJJ,/.-

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε
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έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Αθήνα 28 Αυγούστου 2015.

Η Γραμματέας

ΟΣΙΕΥΣΗ




