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Του  Πρακτικού αριθ. 20/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 350/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση γνωμοδότησης για την παραίτηση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης από την κατατεθείσα στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής  με αριθμό 
κατάθεσης ΕΦ 6/4-2-2022 έφεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά του 
Καριοφύλλη Πασχαλίδη και κατά της με αριθμό 794/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε με τηλεδιάσκεψη 
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/146635/1928/20-05-2022 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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος  Προεδρεύων της οικονομικής 
επιτροπής, 2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης 
Κωνσταντίνος  μέλος,  4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Βουρβουκέλης Οδυσσέας  αναπληρωματικό μέλος, 8) 
 Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 9) Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος και  10) Ιμάμογλου 
Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2)  Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος και 4) 
Ζιμπίδης Γεώργιος  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 Προεδρεύων της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε να συμμετέχει στην 
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3ου ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 350: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π. Ε 
Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 36/16-05-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το άρθρο 176 παρ.1 περ.θ του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ορίζει ότι η  Οικονομική Επιτροπή 
είναι αρμόδια για την παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα μέσα,   η απόφαση δε αυτή λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη  της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
2.1. Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής με τη με αριθμό 794/2020 απόφασή του έκανε εν 
μέρει δεκτή τη με αριθμό  κατάθεσης ΑΓ 226/3-8-2011  αγωγή του Καριοφύλλη Πασχαλίδη κατά  της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υποχρέωσε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης να του καταβάλει: α) ποσό εννέα   χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και ενός λεπτού  
(9.850,01 €)  για απωλεσθείσες  (μικτές) αποδοχές κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο  2005 μέχρι 
Δεκέμβριο 2010 και  β) ποσό πεντακοσίων  ευρώ (500 €) ως αποζημίωση για ηθική βλάβη νομιμότοκα από 
την επίδοση της αγωγής  μέχρι την εξόφληση.  
2.2. Με τη με αριθμό 17/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η άσκηση έφεσης εκ 
μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής  κατά της  με αριθμό 794/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής ως προς το επιδικασθέν στον Καριοφύλλη Πασχαλίδη ποσό  των πεντακοσίων 
ευρώ (500 €) για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο ο Νομικός Σύμβουλος 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
2.3. Κατατέθηκε στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής η με αριθμό κατάθεσης ΕΦ 6/4-2-2022 
έφεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά της παραπάνω απόφασης.  
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2.4. Παράλληλα ο Καριοφύλλης Πασχαλίδης με τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔ904/12/3-1-2022 αίτησή του 
προς την Οικονομική Επιτροπή ζήτησε τη  συμβιβαστική επίλυση της παραπάνω διαφοράς, 
παραιτούμενος από το επιδικασθέν κονδύλιο της αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης (500 €)  καθώς και 
από το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση κατά της παραπάνω δικαστικής απόφασης.  
2.5. Η Οικονομική Επιτροπή  με τη με αριθμό 18/2022 απόφασή της αποφάσισε να επιλυθεί συμβιβαστικά  
η παραπάνω η διαφορά με τον Καριοφύλλη Πασχαλίδη  με τους παρακάτω όρους: 
1) να καταβληθεί στον Καριοφύλλη Πασχαλίδη το  ποσό των εννέα   χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ 
και ενός λεπτού  (9.850,01 €)  για απωλεσθείσες  (μικτές) αποδοχές κατά το χρονικό διάστημα από 
Σεπτέμβριο  2005 μέχρι Δεκέμβριο 2010 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας   από την επόμενη ημέρα της 
επίδοσης της παραπάνω αγωγής στην  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (8-12-2011) και 
μέχρι την πλήρη εξόφληση  και  
2) ο Καριοφύλλης Πασχαλίδης  να παραιτηθεί από το επιδικασθέν κονδύλιο της αποζημίωσης λόγω ηθικής 
βλάβης (500 €),  από το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση κατά της παραπάνω δικαστικής  απόφασης 
καθώς και από οποιαδήποτε μελλοντική απαίτησή του κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης από την παραπάνω αιτία. 
2.6. Με την ίδια παραπάνω απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης  εξουσιοδοτήθηκε  ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης να 
υπογράψει το σχετικό πρακτικό συμβιβασμού  με τον Καριοφύλλη Πασχαλίδη.    
2.7. Την 1-3-2022 υπογράφηκε το σχετικό πρακτικό συμβιβασμού μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του Καριοφύλλη Πασχαλίδη. 
2.8. Στις 13 Μαΐου 2022 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέβαλε στον Καριοφύλλη 
Πασχαλίδη ποσό δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (10.151,59 €) σε 
εξόφληση του σχετικού πρακτικού συμβιβασμού.    
2.9 Συνεπώς  η κατατεθείσα εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  στο 
Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής με αριθμό κατάθεσης ΕΦ 6/4-2-2022 έφεση κατά της με  αριθμό  
794/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής δεν έχει πλέον 
αντικείμενο. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Όπως η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.θ του Ν.3852/2010   αποφασίσει την 
παραίτηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την κατατεθείσα στο Μονομελές 
Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής  με αριθμό κατάθεσης ΕΦ 6/4-2-2022 έφεση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά του Καριοφύλλη Πασχαλίδη και  κατά της με  αριθμό 794/2020 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.   
Επιπρόσθετα θα πρέπει με την ίδια απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής να εξουσιοδοτηθεί ο νομικός 
σύμβουλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γούναρης να καταθέσει τη 
σχετική δήλωση παραίτησης στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και να υπογράψει κάθε σχετικό 
έγγραφο. 
 
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  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την παραίτηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την κατατεθείσα στο 
Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής  με αριθμό κατάθεσης ΕΦ 6/4-2-2022 έφεση της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά του Καριοφύλλη Πασχαλίδη και  κατά της με  αριθμό 794/2020 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.   
Επιπρόσθετα εξουσιοδοτεί τον νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Κωνσταντίνος Γούναρης να καταθέσει τη σχετική δήλωση παραίτησης στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο 
Κομοτηνής και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο. 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  350/2022. 
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                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
          ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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