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Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 

Αριθ. Απόφασης 722/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της  υπ΄.αριθ. 424/2021 
Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής  και της από 25-10-2021  επιταγής προς πληρωμή της 
Παναγιώτας Παπά. 

 
 

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 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 310341/5117/9-11-2021 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. 
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. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 722: Εισηγούμενο το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης το Γραφείο της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π. Ε. Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 308463/441/08-11-2021 έγγραφό του, έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής  τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την  υπ΄αριθ. 424/2021  Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, που εκδόθηκε 
μεταξύ των άλλων μετόχων και κατά της ΠΑΜΘ , μετά από σχετική αίτηση της Παναγιώτας Παπά του 
Χρήστου, κατοίκου Κομοτηνής, πρώην υπαλλήλου της υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ», υποχρεώνεται η ΠΑΜΘ ως μέτοχος της ως άνω εταιρείας με ποσοστό 30% να καταβάλλει 
στην Παναγιώτα Παπά το συνολικό ποσό των 5.543,49 ευρώ νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης 
της εν λόγω διαταγής πληρωμής  και με την από 25-10-2021  επιταγή προς εκτέλεση της ως άνω πρώην 
υπαλλήλου, που επιδόθηκε στην ΠΑΜΘ στις 2-11-2021 επιτάσσεται η ΠΑΜΘ να καταβάλλει δυνάμει της 
ως άνω Διαταγής Πληρωμής πέραν του παραπάνω ποσού  και επιπλέον ευρώ για δικαστική δαπάνη , 
απόγραφο, αντίγραφο εξ απογράφου της εν λόγω ΔΠ  και σύνταξη επιταγής καθώς και επίδοση της 
επιταγής αυτής  μαζί με αντίγραφο εξ απογράφου το συνολικό ποσό των 5.754,89, νομότοκα από την 
επόμενη της επίδοσης της. 
 
        Η εν λόγω με αριθ. 424/2021 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής αφορά 
αποζημίωση απόλυσης της. 
Το άρθρο 632 του  ΚΠολΔ  ορίζει ότι :  
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 1. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, η 
οποία απευθύνεται στο καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου έκδοσης της διαταγής πληρωμής. … 
2. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή 
πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει την διαμονή ή την έδρα του στην Ελλάδα … 
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 631 η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής 
πληρωμής. Το δικαστήριο όμως, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, μπορεί, κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί 
οριστική απόφαση για την ασκηθείσα ανακοπή. Η αναστολή αυτή δεν εμποδίζει την λήψη ασφαλιστικών 
μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 724. 
 
Προσέτι  το άρθρο 4  παρ. 2 του Ν 3068/2002 ορίζει ότι «2. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου 
ή ΝΠΔΔ επιτρέπεται μετά την παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό 
που είναι αρμόδιος για την πληρωμή ή στον εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ. » 
 
Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι, πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, 
που αρχίζει, κατά το άρθρο 924 ΚΠολΔ, με την επίδοση επιταγής προς πληρωμή κάτω από αντίγραφο του 
απογράφου, όπως εν προκειμένω ,  απαιτείται επίδοση της απόφασης που πρόκειται να εκτελεσθεί στον 
αρμόδιο για την πληρωμή της απαίτησης Υπουργό ή στον εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ. 
Στην προκειμένη περίπτωση, η επισπεύδουσα την εκτέλεση κατά της ΠΑΜΘ Παπά Παναγιώτα δεν 
επικαλείται αποδεικτικό επίδοσης της διαταγής πληρωμής χωρίς επιταγή για πληρωμή στον νόμιμο 
εκπρόσωπο μου της ΠΑΜΘ  πριν την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή πριν 
από την επίδοση αντιγράφου του απογράφου της διαταγής πληρωμής με επιταγή προς πληρωμή, που 
έλαβε χώρα, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, στις 2-11-2021 .  
 
Η μη επίδοση, κατά τα προαναφερόμενα, της διαταγής πληρωμής καθιστά άκυρη την επισπευδόμενη σε 
βάρος της ΠΑΜΘ αναγκαστική εκτέλεση και πρέπει αυτή καθώς και η από 25-10-2021 επιταγή προς 
πληρωμή της ως άνω διαταγής πληρωμής να ακυρωθούν  
 Με βάσει τα παραπάνω κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής και κατά της  από 25-10-2021  επιταγής 
προς πληρωμή της η ΠΑΜΘ δικαιούται να ασκήσει  ανακοπή εντός προθεσμίας 15 εργασίμων 
ημερών από την επίδοση της στην ΠΑΜΘ (2-11-2021)  καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης. 
Επειδή η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την άσκηση των συγκεκριμένων  ενδίκων  
μέσων  (ανακοπή και αίτηση αναστολής)  σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1ι  και 2 του ν. 3852/2010 , 
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Νομική Υπηρεσία  
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓEIΤΑΙ 
 

Για την άσκηση από μέρους της ΠΑΜΘ ενδίκων  μέσων , ήτοι ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά 
της με αριθ. 424/2021 διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής και της από 25-10-2021  
επιταγής προς πληρωμή της Παναγιώτας Παπά. 
Προσέτι να εξουσιοδοτηθεί η υπογράφουσα Στάμω Πατσουρίδου για την άσκηση των ως άνω ενδίκων 
μέσων. 
 
 
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  Ο ΜΟΦ Ω ΝΑ 
 

Εγκρίνει την άσκηση από μέρους της ΠΑΜΘ ενδίκων μέσων, ήτοι ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά 
της με αριθ. 424/2021 διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής και της από 25-10-2021  
επιταγής προς πληρωμή της Παναγιώτας Παπά. 
Προσέτι να εξουσιοδοτηθεί η υπογράφουσα Στάμω Πατσουρίδου για την άσκηση των ως άνω ενδίκων 
μέσων. 
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Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής: 
«ΠΑΡΩΝ: 
Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση θα μπορούσε να έχει θετικό χαρακτήρα εάν συνδυάζονταν με την 
αξιοποίηση των εβρίτικων - θρακιώτικων σωματείων της ευρύτερης περιοχής. Η ένταξη – απένταξη – 
αναμόρφωση κλπ της συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην έκθεση ANUGA, καταδεικνύει προχειρότητα. 
Τουλάχιστον». 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  722/2021. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

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