
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 44/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 815/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση γνωμοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 502/2022 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές 
Διαφορές). 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 07 Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022  «Λήψη  αποφάσεων  συλλογικών  οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  
ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/324965/4420/31-10-2022 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  Βενετίδης Κωνσταντίνος  
μέλος,4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος  αναπληρωματικό  μέλος Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 6)   Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε 
για υπηρεσιακούς λόγους και 2), Τσώνης Αθανάσιος  3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος 4) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 5)  Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, και 6) Ιμάμογλου Τζιχάν  οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή . 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι  μέλη, ο 
Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Μετά  την συζήτηση του 11ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος . 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 815: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Δράμας 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 320585/382/25-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής της 
τα εξής: 
Με τη με αριθμό 502/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών 
Διαφορών – Εργατικές Διαφορές) έγινε δεκτή εν μέρει η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 
97/11.5.2-2021 αγωγή εργατικών διαφορών του Δημητρίου Χατζηλιάδη και υποχρεώνεται η Περιφέρεια να 
καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 15.000 Ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής έως την 
πλήρη εξόφληση. Το ποσό αυτό αφορά αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης, με βάση την διάταξη της 
παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 49 του Ν. 993/1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 55 του 
Π.Δ. 410/1988. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους Φ.80020 /οικ.21688 /659 /20-9- 2011 (ΑΔΑ: 4Α8ΞΛ-Η5Ρ) 
και Φ.80020 /8482/ 278/ 12-4-2012 (ΑΔΑ: Β4Ω3Λ-ΔΩΡ), καθώς και το με αριθμ. Φ. 80000. 27109/ Δ.15/ 
417/ 9-7-2015 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο είχε την νομοθετική πρωτοβουλία της ως 
άνω ρύθμισης, η θέσπιση της εν λόγω διάταξης εντάσσεται στο πλαίσιο της εξίσωσης των υπαλλήλων με 
σχέση ΙΔΑΧ του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με τους μονίμους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών που 
ασφαλίζονται στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, προκειμένου και αυτοί από της υπαγωγής 
τους στην ασφάλιση του Τομέα να αποκτήσουν δικαίωμα εφάπαξ παροχής. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι 
της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα τομέα ή κλάδου πρόνοιας για 
εφάπαξ παροχή, μέχρι την 1/7/2011, δεν υπόκεινται στην εν λόγω ρύθμιση και ως εκ τούτου δεν θα 
ενεργείται γι' αυτούς η προβλεπόμενη από τις οικείες καταστατικές διατάξεις του Τομέα Πρόνοιας 
Δημοσίων υπαλλήλων, ποσοστιαία κράτηση για εφάπαξ παροχή. 
 
Επειδή σύμφωνα με το αρ. 176 του ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άσκηση ή 
μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, η δε 

ΑΔΑ: 6ΧΝΨ7ΛΒ-ΡΣΛ



απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ 
 

Την άσκηση του ένδικου βοηθήματος της έφεσης κατά της με αριθμό 502/2022 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καβάλας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές) 

 
Συν: Η με αριθμό 502/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών 
Διαφορών – Εργατικές Διαφορές) 
 

 
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 
Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο νομικό σύμβουλο με 
έμμισθη σχέση της ΠΑΜΘ-ΠΕ Δράμας  να ασκήσει την έφεση κατά της με αριθμό 502/2022 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καβάλας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές) . 
   
  
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  815/2022. 

 
                         
                        
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
        ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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