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              Σήμερα στις 24/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.-Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 703/2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα 
τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν εννέα από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η αναπληρώτρια 
πρακτικογράφος του Δ.Σ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ  

5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

7. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

8. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

9. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (προσήλθε 

στο 2ο θέμα) 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο  

  

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης αναφορικά με 

το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης επί της υπ’ αριθ. 27/18 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ν. Ιωνίας. 

Αναλυτικότερα, η Αντιπρόεδρος πρότεινε τη μη άσκηση έφεσης, εκ μέρους του 

Ιδρύματος,  κατά της ανωτέρω απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας αναφορικά με 



την καταβολή των αναδρομικών ποσών (4.500 ευρώ πλέον των νόμιμων τόκων) για 

διεκδικήσεις παρελθόντων ετών που αφορούν σε επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα,  

αδείας, κ.λπ. για την υπάλληλο ΙΔΑΧ του ΠΠΙΕΔ, Δήμητρα Σεφεριάδου, ΔΕ 

Διοικητικού, βαθμού Β’, η οποία είχε ασκήσει σχετική αγωγή κατά του Ιδρύματος.  

Η Αντιπρόεδρος επίσης πρότεινε η καταβολή του ποσού να γίνει τμηματικά 

εντός του έτους 2019, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και 

συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00.8117.001 «Πληρωμές Π.Ο.Ε. & πληρωτέα υπόλοιπα».  

 

Καλείται το Δ.Σ. του ΠΠΙΕΔ να αποφασίσει για το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης, 

εκ μέρους του Ιδρύματος κατά της ανωτέρω απόφασης, προς το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών, με σχετική εξουσιοδότηση προς τη Νομική Υπηρεσία Δ ΝΦ – 

ΝΧ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 23217/12-9-18 έγγραφό της.  

 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Για τη μη άσκηση έφεσης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκ μέρους του 

Ιδρύματος, κατά της υπ’ αριθ. 27/18 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας. Η 

καταβολή του ποσού των 4.500 ευρώ πλέον των νόμιμων τόκων, στην ανωτέρω 

υπάλληλο του ΠΠΙΕΔ, για διεκδικήσεις παρελθόντων ετών που αφορούν σε 

επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, κ.λπ., θα γίνει τμηματικά εντός του έτους 

2019 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 

00.8117.001 «Πληρωμές Π.Ο.Ε. & πληρωτέα υπόλοιπα».   

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2018 
        
     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
           "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                              
          
 
      ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΕΜΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 


