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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από τα  Πρακτικά της 1/2023 Συνεδρίασης 

 
Αρ. Απόφ. 1/2023   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της 
υπ’ αρ. 13/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου επί αγωγής 
των Καζάκα Ιωάννας- Έφης κ.λπ. (συνολικά 125 ενάγοντες) κατά του 
ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Στην Αγία  Παρασκευή και στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγ. 

Παρασκευής στην οδό Λ. Μεσογείων 405 την 9.1.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-14:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, η διεξαγωγή του οποίου πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, ύστερα από 
την 16/5.1.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη  του Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 95 & 240, του Ν. 3463/06.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα  
τα -11- μέλη, ήτοι: 
             
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ Αντιπρόεδρος 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΔΗΣ  

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ  

5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ  

7. ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

9. ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ  

10. ΜΑΡΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ  

11. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ Αναπλ. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 

   
 
            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Α. ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ  

2. Π. ΝΙΑΒΗ  

3. Α. ΓΑΚΗ  

4. Κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
-Στην συζήτηση του 1ου θέματος παρόντες 11 μέλη Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου. 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΙΟΞΟΛΘ1-5ΤΦ



 
 
 

 
 
 
 
Αρχίζει  η συνεδρίαση 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. 13/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Διαδικασία Περιουσιακών 
Διαφορών), με την οποία: α) κρίθηκε ότι η αγωγή δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργήθηκε για 43 εκ 
των 125 εναγόντων λόγω παραίτησης από το δικόγραφο, β) έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή  των 
εναγόντων, γ) υποχρεώθηκε το ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» να καταβάλει 
σε καθένα εκ των λοιπών 81 εναγόντων το συνολικό χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων (2.000 €), 
ήτοι 500 € για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2017 και 2018 (250 Χ 2), 500 € για επίδομα αδείας 
για τα έτη 2017 και 2018 (250 Χ 2) και 1.000 € για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2016 
και 2017 (500 Χ 2)  με το νόμιμο τόκο (6% ετησίως) από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι 
την πλήρη εξόφληση και σε άλλη εκ των 125 ενάγουσα το συνολικό χρηματικό ποσό των 
πεντακοσίων 500 € για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για το έτος 2016 με το νόμιμο τόκο (6% 
ετησίως) από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση και δ) 
απορρίφθηκαν τα αντίστοιχα κονδύλια εορτών για το έτος 2016 λόγω παραγραφής. Συνεπώς, η 
συνολική δαπάνη για το νομικό πρόσωπο ανέρχεται στο ποσό των 162.500 € πλέον τόκων 
υπερημερίας (6%) μέχρι την εξόφλησή της.   

2. Την με αρ. πρωτ. 442/5.1.2023 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
σύμφωνα με την οποία η ως άνω απόφαση, κρίνοντας την επίμαχη διάταξη (υποπαράγραφος Γ.1 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡ. 2) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του ν. 4046/2012) της πλήρους περικοπής των δώρων εορτών και 
αδείας στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ως αντισυνταγματική για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο σκεπτικό της αποφάσεως, επιδικάζει τα ως άνω αναφερόμενα ποσά. 
Επιπροσθέτως, με την ως άνω γνωμοδότηση η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας γνωμοδοτεί ότι 
«αφενός η άσκηση έφεσης δεν είναι υποχρεωτική για το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με την περ. ι 
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (εφαρμοζομένων αναλογικά των σχετικών διατάξεων στο νομικό 
πρόσωπο), αφετέρου σύμφωνα με την διαμορφωθείσα Νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου του 
Αρείου Πάγου (ενδεικτικά αποφάσεις Άρειος Πάγος 476/2022, Άρειος Πάγος 77/2022, Άρειος Πάγος 
1280/2020) η άσκηση έφεσης από μέρους του νομικού προσώπου θα ευδοκιμήσει δοθέντος ότι η 
παραπάνω διάταξη της πλήρους περικοπής των δώρων εορτών και αδείας κρίνεται συνταγματική 
από το Ανώτατο Δικαστήριο και επομένως, εν τέλει θα απορριφθεί η αγωγή των εναγόντων 
υπαλλήλων του νομικού προσώπου για την καταβολή δώρων εορτών (Πάσχα, Χριστουγέννων) και 
αδείας για τα έτη 2016, 2017 και 2018. 
 

 
Εισηγείται τη λήψη απόφασης για την άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 13/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 

Χαλανδρίου (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών). 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από ψηφοφορία: 

 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΩΝ 7 ΨΗΦΩΝ*: 

ΝΑΙ ψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ: Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ, Ν. ΜΑΛΑΜΟΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Π. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ, 
Φ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ. 
-ΑΠΟΧΗ ψήφισαν 2 μέλη του ΔΣ: Γ. ΝΕΚΤΑΡΙΔΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. 
-ΑΡΝΗΣΗ ψήφισαν 2 μέλη του ΔΣ: Γ. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ, Μ. ΑΞΙΩΤΗΣ. 
 
*Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018: «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή 

δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, 
όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων». 

 

ΑΔΑ: 6ΙΟΞΟΛΘ1-5ΤΦ



 
 
 

 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ 11 ΜΕΛΩΝ: 
ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει την άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 13/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Διαδικασία 

Περιουσιακών Διαφορών). 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 1/2023.          

     
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  

   

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ  

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΔΗΣ  

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ  

5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ  

7. ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

9. ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ  

10. ΜΑΡΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ  

11. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ  
 

ΑΔΑ: 6ΙΟΞΟΛΘ1-5ΤΦ
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