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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 7
ης

  Συνεδρίασης 2019 

της 21
ης

 Φεβρουαρίου 2019 

 

Αριθμός Απόφασης  70 / 2019 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 3o  

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 163/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου και 

της Αλβανού Παναγιώτας και άλλων υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, ως επίσης και εκτέλεσης 

απόφασης αυτής ως  προς το προσωρινά εκτελεστό μέρος της. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου με αριθμ.πρωτ.: 2/7891/13-2-2019) 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη  21 Φεβρουαρίου 

2019 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 

4471/31-1-2019 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/8607/15.02.2019, η 

οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε  

(5) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, (δικ/νος), 2. Παρασκευά Δημήτριο (δικ/νος), 3.   

Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), 6. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της   γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου κ.Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, της υπαλλήλου του γραφείου της οικονομικής επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, 

του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, του κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου, αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης  των Τεχνικών Έργων και Υποδομών,  

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/7891/13-2-2019, η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 163/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου 

και της Αλβανού Παναγιώτας και άλλων κλπ υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, ως επίσης και εκτέλεσης 

της απόφασης αυτής ως προς το προσωρινά εκτελεστό μέρος της.   
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1. Η Αλβανού Παναγιώτα και άλλοι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου άσκησαν την από 20-12-2017 

και με αριθμό κατάθεσης 303/20-12-2017 αγωγή τους, που στεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι οι υπό στοιχείο Α είναι 

υπάλληλοί του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπό στοιχείο Β είναι 

υπάλληλοί του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ότι μισθοδοτούνταν από το 

Δήμου Ρόδου, ότι παράνομα περικόπηκαν από αυτούς τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 

30% από 1-1-2010, ότι με το άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφο Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012 

καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας από τις 1-1-

2013, ότι η κατάργηση αυτή είναι αντισυνταγματική, αλλά παραβιάζει και το άρθρο 1 του Πρώτου 

Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και ότι επομένως έπρεπε να καταβάλει ο Δήμος Ρόδου σαυτούς 

ότι θα τους κατέβαλλε αν δεν μεσολαβούσε η κατάργηση αυτή για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 

έως 20-12-2017, που ανέρχεται: α) για τους εφεσίβλητους υπό στοιχείο Α και υπό στοιχείο Β με 

αριθμούς 1 έως και 61 στο ποσό των 3.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 750 ευρώ για επίδομα εορτών 

Πάσχα για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (250 Χ 3 έτη), 750 ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 2015, 

2016 και 2017 (250 Χ 3 έτη) και 1.500 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2015, 

2016 και 2017 (500 Χ 3 έτη), β) για τους εφεσίβλητους υπό στοιχείο Β με αριθμούς 62 έως και 68, στο 

ποσό των 2.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 500 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2016 και 

2017 (250 Χ 2 έτη), 500 ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 2016 και 2017 (250 Χ 2 έτη) και 1.000 

ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2016 και 2017 (500 Χ 2 έτη) και γ) για τους 

εφεσίβλητους υπό στοιχείο Β με αριθμούς 69 έως και 77, στο ποσό των 1.000 ευρώ για τον καθένα, 

ήτοι 250 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα 2017, 250 ευρώ για επίδομα αδείας 2017 και 500 ευρώ για 

επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2017. Όλοι οι ενάγοντες ζητούσαν να τους καταβληθούν τα 

παραπάνω με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα που εκάστη από τις παραπάνω παροχές έγινε 

απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η 

εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούμε στη δικαστική τους δαπάνη. 

Άλλως και όλως επικουρικώς ζητούσαν την καταβολή των παραπάνω ποσών με βάση τις διατάξεις 

περί αδικοπραξιών λόγω παράνομης και υπαίτιας παράλειψης των οργάνων του Δήμου Ρόδου να 

συμπεριλάβουν τα επίδικα επιδόματα στις οικείες μηνιαίες μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως 

επικουρικά με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

2. Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 163/2018 απόφασή του, 

φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε ο 

Δήμο Ρόδου να καταβάλει: α) στον καθένα από τους υπό στοιχείο Α και υπό στοιχείο Β με αριθμούς 1 

έως και 39, 41, 43 έως και 59 εφεσίβλητους το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500,00) ευρώ, β) στην Μαρκεσίνη Αγγελική (40
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό 

των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.481,25), γ) στην 

Καραγιάννη Ξένη (42
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των δυο χιλιάδων τετρακοσίων 

πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.456,25), δ) στον Γιαννιού Ελευθέριο (60° υπό στοιχείο Β 

εφεσίβλητο) το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών 

λεπτών (2.295,83), ε) στην Φακιδαράκη Δέσποινα (61
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό 

των χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (1.358,31), στ) στην 

Καλλιανιώτη Ευαγγελία (62
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων 

εβδομήντα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (1.470,81), ζ) σε καθεμία από τις Φιλακουρίδη Ειρήνη, 

Φωτεινή Δέσποινα, Αγγελινά Αφροδίτη, Τερζόγλου Κυριακούλα, Παπαπαναγιώτου Γεωργία και 

Μαρκοπούλου Ελευθερία (63
η
 έως και 68

η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητες) το συνολικό ποσό των χιλίων 

επτακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.713,88), η) σε καθένα από τους Κασάνη 

Ανέστη και Χρυσού Θεανώ (69° και 70
η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητους) το συνολικό ποσό των χιλίων 

(1.000,00) ευρώ, θ) σε κάθε μία από τις Τσιτσούλα Ελένη, Ψαθά Τσαμπίκα, Γιολδάση Παναγιώτα και 

Μπούρχα Καλλιόπη (71
η
, 72

η
, 73

η
 και 75

η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητες) το συνολικό ποσό των 

εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (904,16), ι) στην Ορφανίδη Μαρία (74
η
 υπό στοιχείο 

Β εφεσίβλητη) το συνολικό ποσό των εννιακοσίων δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (902,08) και κ) σε 

καθεμία από τις Παπανθίμου Μαρία και Θολοενού Μαρία (76
η
 και 77

η
 υπό στοιχείο Β εφεσίβλητες) 

το συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (777,77), με το 

νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης αυτής μέχρι την εξόφληση, κήρυξε την απόφασή του 

προσωρινά εκτελεστή για το μισό του επιδικασθέντος ποσού στον κάθε εφεσίβλητο και συμψήφισε τη 

δικαστική δαπάνη. 
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3. Κατά της παραπάνω απόφασης και των παραπάνω εναγόντων άσκησα για λογαριασμό του 

Οργανισμού σας εμπρόθεσμα την από 1-2-2019 και με αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεση, 

φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η 

συζήτηση της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. 

4. Για την έγκριση της παραπάνω έφεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και να δοθεί η εντολή και η 

πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους έφεσης με οποιοδήποτε περιεχόμενο 

κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου με σκοπό να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στη 

δικάσιμο της έφεσης που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να 

προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω και οι πρόσθετοι λόγοι 

έφεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή των εφεσίβλητων. 

5. Όπως, όμως ανέφερα παραπάνω, η με αριθμό 163/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου έχει 

κριθεί προσωρινά εκτελεστή για το ήμισυ του επιδικασθέντος στον καθένα ενάγοντα ποσού, κρίνω δε 

σκόπιμο να μην ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής, λόγω του ότι δεν 

υπάρχουν πιθανότητες να γίνει αυτή δεκτή, μετά τις αποφάσεις που έχει εκδόσει το Ειρηνοδικείο 

Ρόδου με το ίδιο περιεχόμενο με την παραπάνω απόφαση. Επομένως πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση 

αυτή ως προς την καταβολή σε καθένα από τους ενάγοντες του ήμισυ του επιδικασθέντος στον καθένα 

ποσού. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την διάταξη του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 

77 του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/7891/13-2-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)   Εγκρίνει την άσκηση από το Δήμο Ρόδου της από 1-2-2019 και με αριθμό κατάθεσης 12/2019 

έφεσης, που στρέφεται κατά  της Αλβανού Παναγιώτας και άλλων υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου και 

της με αριθμό 163/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Β)  Να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου αίτηση κατά  της Αλβανού Παναγιώτας και των άλλων 

εναγόντων υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου για αναστολής εκτέλεσης της αμέσως παραπάνω με αριθμό 

163/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου αυτής, ως προς την καταβολή σε καθένα αυτούς του 

ποσού για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η απόφαση αυτή. 

Γ)  Δίνει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

έμμισθη εντολή κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να ασκήσει και πρόσθετους λόγους έφεσης με 

οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου με σκοπό να 

εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστεί στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στη δικάσιμο της έφεσης και των τυχόν πρόσθετων λόγων έφεσης 

που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για 

να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι έφεσης που τυχόν θα 

ασκηθούν και να απορριφθεί η παραπάνω από 20-12-2017 και με αριθμό κατάθεσης 303/20-12-2017 

αγωγή των εφεσίβλητων, που στεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 70/2019    
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     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

     

Διακοσταματίου Σάββας        

 

                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

Σταυρής Μιχαήλ 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

       

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                   

            

                                                    

 Διακοσταματίου Σάββας                                                   Μακρή Τριανταφυλλιά 
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