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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 51/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 353/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 
44/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ν. 
Ιωνίας (υπόθεση αγωγής Αικ. Αβραμίκου 
κλπ. για εργατικές διαφορές)» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 12 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
32456/51/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής 
κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά 
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 
 



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης 7) 
Γαλαζούλα Αλίκη (αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας) και 8) 
Πλάτανος Ελευθέριος,, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Ανανιάδης Νικόλαος  και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 32131/5-12-2018 εισήγηση της Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος:  
 
Προς 
Τον κ. Δήμαρχο  N.Φιλ/φειας- N.Χαλκηδόνος 
 
Επί της  κοινοποιηθείσης  την  29/11/18 στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας- 
Ν.Χαλκηδόνος [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ  31441/29-11-18]  υπ΄αριθμ. 44/18 
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας,  επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας τα 
κάτωθι. 
 
Ως γνωστόν, η Αικατερίνη Αβραμίκου κλπ. [ σύνολο 40 ενάγοντες]  άσκησαν 
κατά του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος  ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών  την από 21-7-17 [ υπ΄αριθμ. καταθ.  ΓΑΚ 3414 /ΕΑΚ 29/26-7-17]  
αγωγή , με την οποία ζητούσαν  όπως υποχρεωθεί ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας- 
Ν.Χαλκηδόνος  να καταβάλει εις ένα έκαστον εξ αυτών τα εις αυτήν 
αναφερόμενα χρηματικά ποσά και δη νομιμοτόκως με τον νόμιμο τόκο 
υπερημερίας [ ιδιωτών] από την επόμενη ημέρα κάθε δικαιούμενης οφειλής, 
άλλως  από την κοινοποίηση της παρούσας αγωγής, να κηρυχθεί 
προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση κλπ.  
 
Η ως άνω αγωγή  επιδόθηκε στον  Δήμο Ν. Φιλ/φειας- Ν. Χαλκηδόνος την  
27-7-17 [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 19047/27-7-17]. 
 
Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής, εξεδόθη η ως άνω υπ΄αριθμ. 
44/18 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, με την οποία και για τους λόγους 
που αναφέρονται εις αυτήν εκρίθη ότι : <…Καταργεί την δικη ως προς την 
Σεφεριάδου Δήμητρα. Διακόπτει την δίκη ως προς τον αποβιώσαντα 
Γεώργιο Τσιφλικιώτη  του Βασιλείου και συνεχίζει  αυτή δια της νομίμου 
κληρονόμου του Σωτηρίου Κων/νας – Σεβαστής  του Γεωργίου.  Δικάζει 
κατ΄αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Υποχρεώνει το 
εναγόμενο να καταβάλει :Α] σε έκαστο/εκάστη εκ των Αβραμίκου Αικατερίνη, 
Αγγελόπουλο Παναγιώτη Αγραπίδου Αρτεμη, Βλαχοπούλου Ελένη, Γεωργίου 
Σωκράτη, Δαγλόγλου Αικατερίνη, Δεναξά Γεώργιο, Καλογιάννη Βασιλική, 
Κεσέρογλου Νουρεντί Χρήστο,  Κιακόπουλου Θεοφάνη, Κλεομενίδη Μαρία, 
Κουτούφαρη Αθνασάιο του Κων/νου, Λεβαντή Εμμανουέλα, Μαρκοπουλιώτη 
Καλομοίρα- Ιωάννα, Μεταξιώτη Σταυρούλα, Μουρατίδη Δημήτρη, Μπλοβου 
Παναγιώτη  του Δημητρίου, Παπαδογεωργή Παναγιώτη, Παπάζογλου  



Αντώνιο, Πατηρέλη Μαρία, Πεγκουσιν Γενναδίου, Πετρίδου Πωλίνα, Πουλάκη 
Κωνσταντούλα, Τάκη Ελένη, Τζουβάνου Ιωάννα, Κων/νο Τριανταφυλλίδη, 
Τσίπα Θεοδόσιο, Σωτηρίου Κων/να- Σεβαστή του Γεωργίου και Χασάπα 
Λεωνίδα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων [ 4.000] ευρώ  Β]  στον 
Αραπογιάννη Νικόλαο το ποσό των 2.443,73 ευρώ Γ] στην Δημητρίου 
Βασιλική το ποσό των 2.687,49 ευρώ Δ] στον Δουφεξή Χρήστο και στην 
Μητροπούλου Γεωργία το ποσό των 3.627,08 ευρώ σε έκαστον/η  Ε]  στον 
Μπέγο Σπυρίδωνα το ποσό των 2.825,00 ευρώ ΣΤ] στον Χσάπα Λεωνίδα το 
ποσό των 3.445,80 ευρώ και Ζ] στην Λανού Φωτεινή, Δωροθέα 
Παπαδοπούλου και  Περνεντάκη Ελένη σε κάθε μία εξ αυτών το ποσό των 
2.366,66 ευρώ και όλα τα ποσά με το νόμιμο τόκο από την επομένη της 
επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Συμψηφίζει τα δικαστικά 
έξοδα μεταξύ των διαδίκων…> [ πρβλ. προσαγομένη]. 
 
Κεκυρ. αντίγραφο της ως άνω υπ΄αριθμ. 44/18 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 
Ν. Ιωνίας επεδόθη στον  Δήμο ΝΦ-ΝΧ  την  …….-11-18. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 518 του ΚΠλΔ ορίζεται ότι : < Αν ο εκκαλών διαμένει 
στην Ελλάδα, η προθεσμία έφεσης  είναι τριάντα ημέρες….. Η προθεσμία 
αρχίζει από την επίδοση της απόφασης που περατώνει την δίκη…>. 
 
Κατά συνέπεια  κατά της ανωτέρω υπ΄αριθμ. 44/18 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας  δύναται να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 ημερών από της  επιδόσεως της ως άνω 
αποφάσεως στον ΔΝΦ-ΝΧ,  ήτοι μέχρι την  20--12-18. 
 
Επειδή η Οικονομική Επιτροπή    αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθημάτων  και των ενδίκων μέσων. 
 
Μετά από τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την  Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου    για την άσκηση ή μη έφεσης κατά των Αικατερίνης 
Αβραμίκου κλπ.    και κατά της ανωτέρω υπ΄αριθμ. 44/18 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας 
 
Προσέτι δε  , στην περίπτωση που αποφασισθεί να ασκηθεί έφεση, θα  
πρέπει με σχετική  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να εξουσιοδοτηθεί 
προς τούτο η Νομική Υπηρεσία του Δήμου ΝΦ-ΝΧ, όπως για λογ/σμό του 
Δήμου Ν. Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος  ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών έφεση κατά των Αικατερίνης Αβραμίκου κλπ.  και κατά 
της ως άνω υπ΄αριθμ. 44/18 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. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 51/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια 
της Συνεδρίασης ο κ. Δήμαρχος πρότεινε, δεδομένου ότι αφενός μετά την 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση έφεσης κατά 
της πρωτόδικης απόφασης και αφετέρου διότι είναι δίκαιο το αίτημα των 
εργαζομένων, να δεσμευθούν αυτοί εγγράφως ότι δεν θα προβούν σε 
κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, θα παραιτηθούν από 
τους τόκους υπερημερίας και τη δικαστική δαπάνη και να δεχθούν ότι θα 
πληρωθούν τα επιδικασθέντα σε αυτούς ποσά σε βάθος πενταετίας, 
δεδομένων των ταμειακών δυνατοτήτων του Δήμου, ώστε και με τις ανωτέρω 



προϋποθέσεις το θέμα να επανέλθει σε προσεχή Συνεδρίαση της Οικ. 
Επιτροπής και να ληφθεί απόφαση περί μη άσκησης έφεσης. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Ν.Υ του Δήμου και την 
πρόταση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία και 
έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

(6 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Εγκρίνει την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος της άσκησης ή μη 
έφεσης κατά της αριθ. 44/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (υπόθεση 
αγωγής Αικ. Αβραμίκου κλπ. για εργατικές διαφορές) και δεδομένου ότι 
αφενός μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν είναι υποχρεωτική η 
άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης και αφετέρου διότι είναι 
δίκαιο το αίτημα των εργαζομένων, να δεσμευθούν αυτοί εγγράφως ότι δεν θα 
προβούν σε κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, θα 
παραιτηθούν από τους τόκους υπερημερίας και τη δικαστική δαπάνη και να 
δεχθούν ότι θα πληρωθούν τα επιδικασθέντα σε αυτούς ποσά σε βάθος 
πενταετίας, δεδομένων των ταμειακών δυνατοτήτων του Δήμου, ώστε και με 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις το θέμα να επανέλθει σε προσεχή Συνεδρίαση της 
Οικ. Επιτροπής και να ληφθεί απόφαση περί μη άσκησης έφεσης. 
 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Α.Κόντος και 
Ε.Πλάτανος, οι οποίοι απείχαν από την διενεργηθείσα ψηφοφορία, 
επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν επί του θέματος όταν αυτό 
επανεισαχθεί στην Οικ. Επιτροπή. 

 
    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 353/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

           Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 



Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
6. Τμήμα Λογιστηρίου 
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
9. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 


