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Ιωνίας»                                           
                         
              Σήμερα στις 23/07/2020 ημέρα Πέμπτη 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. 430/2020 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 οκτώ 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. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

2. ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

4. ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

6. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  

7. ΛΥΔΙΑ ΒΕΝΤΗΡΗ  

8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 
ΘΕΜΑ 7ο  

  

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 7ο 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. 10/20 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ν. Ιωνίας. 

Μετά από τα παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του 

Ιδρύματος, για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας αναφορικά με την καταβολή των αναδρομικών ποσών 

(1.000,00 ευρώ, πλέον των νόμιμων τόκων) για διεκδικήσεις παρελθόντων ετών 

(έτους 2018) 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.  



Προσέτι δε, στην περίπτωση που αποφασισθεί να ασκηθεί έφεση, θα  πρέπει 

με σχετική απόφαση του Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ να εξουσιοδοτηθεί προς τούτο η Νομική 

Υπηρεσία του Δήμου Ν. Φιλ/φειας - Ν. Χαλκηδόνας και συγκεκριμένα οι επί παγία 

αντιμισθία δικηγόροι αυτής, κ.κ Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαος Παπαδημητρίου και 

Χρυσόστομος Χήτος Κιάμος, όπως από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος αυτών  όπως 

για λογ/σμό του ΠΠΙΕΔ Δήμου Ν. Φιλ/φειας- Ν. Χαλκηδόνας ασκήσει ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση κατά της Δήμητρας Σεφεριάδου   και κατά 

της ως άνω υπ΄ αριθμ. 10/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας και να 

παρασταθεί κατά την ορισθησομένη δικάσιμο ή την  τυχόν μετ΄ αναβολή τοιαύτη 

προς υποστήριξη της ως άνω εφέσεως, καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και 

υπομνήματα. 

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 

 
Εξουσιοδοτεί τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Φιλ/φειας - Ν. Χαλκηδόνας και 

συγκεκριμένα τους επί παγία αντιμισθία  δικηγόρους αυτής, κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, 

Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο Κιάμο, όπως από κοινού ή 

μεμονωμένα έκαστος αυτών και για λογ/σμό του ΠΠΙΕΔ Δήμου Ν. Φιλ/φειας - Ν. 

Χαλκηδόνας ασκήσουν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση κατά 

της Δήμητρας Σεφεριάδου  και κατά της ως άνω υπ΄ αριθμ. 10/2020 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας και να παραστούν κατά την ορισθησομένη δικάσιμο ή την  

τυχόν μετ΄ αναβολή τοιαύτη προς υποστήριξη της ως άνω εφέσεως, καταθέτοντας 

προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα, δεδομένου ότι η εξάντληση των ενδίκων 

μέσων είναι υποχρεωτική από τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιβ του Ν. 3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/19, και θα 

τηρείται στο εξής για όλες τις υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

ανωτέρω διατάξεων. 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/20. 
     
    
     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
           "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                              
          
 
            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 


