
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΗΜΕΡ.: 30/12/2020 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 802 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ                                              
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΔΗΜΟΥ    
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"  
 
 
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 10/2020                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2020                                                       
                
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση υπ’ αριθ. 20/20 ΑΔΣ ΠΠΙΕΔ»                                           
                                       
              Σήμερα στις 30/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 799/2020 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. 
 Επίσης, έχοντας υπόψη τα άρθ. 234 & 240 του Ν. 3463/06 και το άρθ. 67, 
παρ. 5 του Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 184, παρ. 1 του Ν. 4635/19, 
η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΠΙΕΔ πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν επτά από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η 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 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ 

4. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ 

5. ΛΥΔΙΑ ΒΕΝΤΗΡΗ  

6. ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ  

7. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 Ο κ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 798/24-
12-20 αίτηση της υπαλλήλου ΙΔΑΧ του ΠΠΙΕΔ, Δήμητρας Σεφεριάδου, ΔΕ 
Διοικητικού, η οποία κατατέθηκε στο Ίδρυμα μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, ζητείται 
η ανάκληση της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης Δ.Σ. του ΠΠΙΕΔ αναφορικά με την 
έγκριση άσκησης ένδικων μέσων (άσκηση έφεσης) κατά της υπ’ αριθ. 10/2020 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας για την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών 
και αδείας έτους 2018, με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή της ανωτέρω υπαλλήλου 
και επιδίκασε σε αυτή  το ποσό των 1.000,00 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την 
επίδοση της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση. Στη συνημμένη αίτηση της 
υπαλλήλου γίνεται αναφορά στην υπ’ αριθ. 294/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου και 
του δεδικασμένου που παράγεται από την τελεσίδικη επιδίκαση της ειδικής παροχής 
των 176 ευρώ προηγούμενου διαστήματος. Επίσης ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «η 
άσκηση ένδικων μέσων και ειδικότερα η άσκηση έφεσης ουδεμία πιθανότητα έχει να 



γίνει δεκτή, και σε κάθε περίπτωση η άσκηση αυτής, μόνο ζημία θα επιφέρει στο 
ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας». 

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Δ.Σ. του ιδρύματος. Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να 
αποφασίσουν σχετικά. 
              
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου και τη σχετική αίτηση 
της υπαλλήλου μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(6 ψήφοι υπέρ & 1 κατά) 

Ο κ. Π. Γρετζελιάς καταψήφισε το θέμα καθώς θεωρεί ότι πρέπει να ασκηθούν από 

το Ίδρυμα όλα τα ένδικα μέσα (έφεση). 

1) Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 20/20 απόφαση ΔΣ ΠΠΙΕΔ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – 

Ν. Χαλκηδόνας περί άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας  

2) Εγκρίνει την μη άσκηση ενδίκων μέσων εκ μέρους του ΠΠΙΕΔ Δήμου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας κατά της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2020 
         
     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
           "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                
                                        
            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 


