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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 14/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 247/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αναίρεσης κατά της με
αριθ. 7/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης που αφορά την καταβολή σε
υπαλλήλους της ΠΑΜΘ δώρου εορτών και επιδομάτων αδείας ετών 2016 και 2017.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Απριλίου ημέρα Τετάρτη 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 ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/103316/1359/08-04-2022 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) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης
Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος μέλος, 5) Ιμπράμ Αχμέτ μέλος,
6) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 8) Ιωσηφίδης
Αλέξανδρος μέλος, 9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 10) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος και 2) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, οι οποίοι
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματος.
Απόφαση 247: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε.
Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 105336/127/11-04-2022 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
Επί της με αριθ. κατάθεσης 336/28-12-2017 αγωγής των 1. Ανδρεα Αυγυτιδη και λοιπών 20 υπαλλήλων
ΙΔΑΧ, της ΠΑΜΘ /ΠΕ Έβρου κατά της ΠΑΜΘ εκδόθηκε η με αριθ. 83/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Κομοτηνής, με την οποία έγινε δεκτή η ως ανω αγωγή και υποχρεώνεται η ΠΑΜΘ να καταβάλει στον κάθε
έναν εκ των εναγοντων-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 .
Κατά της ως άνω απόφασης η ΠΑΜΘ μετά και την με αριθ. 385/2018 απόφασης της Ο.Ε άσκησε την με
αριθ. κατάθεσης 28/2018 έφεση της , επι της οποίας εκδόθηκε η με αριθ. 7/2022 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με την οποία απορριφθηκε η έφεση της ΠΑΜΘ.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρα 552 και 560 του ΚΠολΔ κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται άσκηση
αναίρεσης ενωπιον του Αρείου Πάγου.
Επειδή εκκρεμούν και άλλες υποθέσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΑΜΘ αγωγές υπαλλήλων
ΙΔΑΧ κατά της ΠΑΜΘ που αφορούν Δώρα εορτών και αδείας .
Επειδή για το θεμα αυτό έχουν εκδοθεί οι με αριθ. 1307-1316/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ
, με τις οποίες έχουν κριθεί συνταγματικές οι σχετικές διατάξεις του ν.4093/2012, που καταργούν την
καταβολή δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους και σχετικές αγωγές αυτών
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έχουν απορριφθει , δε απόφαση για τους Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλους του
Δημοσίου και ΝΠΔΔ δεν έχει εκδοθεί ακόμη από τον Άρειο Πάγο για το θεμα αυτό .
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ1 περ.θ ν. 3852/2010 , όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο
38 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) η Οικονομική Επιτροπή «θ) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και
των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν
στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιφέρειας, στις
οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο. Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο,
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό
συμβούλιο».
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από μέρους της ΠΑΜΘ κατά της με αριθ. 7/2022 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ενώπιον του Αρείου Πάγου και
την παροχή εντολής και
πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο μου να συντάξω , καταθέσω την εν λογω αίτηση αναιρέσεως 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 τροποποιήθηκε και ισχύει:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την άσκηση αναιρέσεως από μέρους της ΠΑΜΘ κατά της με αριθ. 7/2022 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ενώπιον του Αρείου Πάγου και την παροχή εντολής και
πληρεξουσιότητας στην νομική σύμβουλο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου Στάμω Πατσουρίδου να συντάξει, να
καταθέσει την εν λόγω αίτηση αναιρέσεως καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της , ενεργώντας
όλες τις νόμιμες διαδικασίες για λογαριασμό, κατ εντολή και πληρεξουσιότητα της ΠΑΜΘ.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος
ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, περί της άσκησης αίτησης αναίρεσης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, ούτος ώστε να τελεσιδικήσει η απόφαση 83/2018 του Ειρηνοδικείου
Κομοτηνής».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 247/2022.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

