
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 16/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 385/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 83/2018 
απόφασης του  Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά την καταβολή επιδομάτων σε υπαλλήλους. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ.2446/5-4-2018 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) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Προεδρεύουσα της Οικονομικής 
επιτροπής, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος,  3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 4) 
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος μέλος, 5) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 6) Γρανάς Αρχέλαος μέλος 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος και 3) Λασκαρίδης Παντελής μέλος, οι 
οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξη μέλη, η 
Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας 
διάταξης. 
 
Προσήλθε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος Λασκαρίδης Παντελής στην 
συζήτηση του πρώτου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 385: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η  Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. 185/27-3-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  τα εξής: 
 
Επί της με αριθ. κατάθεσης 336/28-12-2017 αγωγής των 1. Ανδρεα Αυγυτιδη και λοιπών  20 υπαλλήλων 
της ΠΑΜΘ /ΠΕ Έβρου  κατά της ΠΑΜΘ εκδόθηκε η με αριθ. 83/2018  απόφαση του  Ειρηνοδικείου 
Κομοτηνής με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του  ΚΠολΔ. 
 Με την ως άνω  απόφαση έγινε δεκτή η ως άνω αγωγή, και η ΠΑΜΘ υποχρεώνεται να καταβάλει στον 
κάθε έναν εκ των εναγόντων-υπαλλήλων πλην της Μαρίας Μπαχαρίδου το ποσό των 2.000,00 ευρώ, ως 
δώρα εορτών και επιδόματα αδείας ετών 2016 και 2017, με τον νόμιμο τόκο (6% ετησίως) από την 
επόμενη της επίδοσης της αγωγής , ήτοι από 29-12-2017 και μέχρι την πλήρη εξόφληση τους . 
 
  Επειδή σύμφωνα με το  άρθρα  511 και 513 του ΚΠολΔ κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται έφεση 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 
  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 176  παρ1περ.ι και 2 του ν. 3852/2010  η οικονομική επιτροπή αποφασίζει 
για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου  μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου  
 Επειδή για το θέμα καταβολής δώρων  εορτών και επιδομάτων αδείας δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα 
απόφαση ανωτάτου Δικαστηρίου  
   Για όλους του παραπάνω λόγους  
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΖΦ47ΛΒ-ΝΩ6



 ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
για την άσκηση έφεσης  κατά της  με αριθ. 83/2018  απόφασης του  Ειρηνοδικείου Κομοτηνής ενωπιον του 
αρμοδίου Δικαστηρίου (Μονομελές  Πρωτοδικείο Κομοτηνής) από μέρους της ΠΑΜΘ και  την παροχή 
εντολής και πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο μου να συντάξω , καταθέσω και προσδιορίσω την εν λογω 
έφεση καθώς και να παραστώ κατά τη συζήτηση της , ενεργώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες για 
λογαριασμό, κατ εντολή και πληρεξουσιότητα της ΠΑΜΘ .   
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Πατσουρίδου Στάμω Νομικό Σύμβουλο της 
Π.Α.Μ.Θ., να ασκήσει έφεση κατά της  με αριθ. 83/2018  απόφασης του  Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
ενωπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου (Μονομελές  Πρωτοδικείο Κομοτηνής) από μέρους της ΠΑΜΘ και  να 
συντάξει , καταθέσει και προσδιορίσει την εν λόγω έφεση καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της , 
ενεργώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες για λογαριασμό, κατ εντολή και πληρεξουσιότητα της ΠΑΜΘ. 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  385/2018. 
 
 
 

  
 

 
 

                             Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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