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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 13ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 42/2019 της Ε.Ε.

Στις 25 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 13η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
19/04/2019

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος

Καπλάνης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά
της υπ' αριθ. 2264/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» και λέει τα εξής:
Στις 29.03.2019 επεδόθη στον ΑΣΔΑ η υπ' αριθ. 2264/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η
οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 31.03.2015 (ΓΑΚ 60340/2015) εφέσεως του ΑΣΔΑ κατά της υπ' αριθ. 133/2014
απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου. Η ανωτέρω απόφαση του  Ειρηνοδικείου Περιστερίου, εκθόθηκε
κατόπιν αγωγής κατά του ΑΣΔΑ ασκηθείσης από είκοσι τέσσερις (24) υπαλλήλους του Συνδέσμου, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ο ΑΣΔΑ υποχρεώθηκε να
καταβάλει σε καθέναν εξ αυτών το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (2.112,00€)
νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, καθώς όλοι κρίθηκαν δικαιούχοι, για το χρονικό διάστημα από
01.01.2011 έως 31.10.2011 του επιδόματος των 176 ευρώ που προβλεπόταν στο άρθρο 14 του Ν. 3016/2002.
Έφεση του ΑΣΔΑ κατά της απόφασης του  Ειρηνοδικείου Περιστερίου, απερρίφη κατ' ουσίαν, με την υπ' αριθ.
2264/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν κριθεί δικαιούχοι του ως άνω επιδόματος για προγενέστερα χρονικά διαστήματα
τόσο με αμετάκλητη (ΑΠ 1557/2011) όσο και με τελεσίδικη απόφαση (Ειρ. Περιστερίου 23/2012)
Κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου «...τελεσίδικη απόφαση που επιδίκασε αποδοχές μισθωτού, για ορισμένο
χρονικό διάστημα, παράγει δεδικασμένο, που ανάγεται σε επιδίκαση αποδοχών για μεταγενέστερο χρονικό
διάστημα, εφόσον όμως, δεν έχει γίνει μεταβολή του νομοθετικού καθεστώτος ως προς τις απαιτούμενες
αποδοχές...» (ΑΠ 294/2016)
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθ. 2001/18.04.2019 γνωμοδότηση της
νομικής συμβούλου του ΑΣΔΑ, προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για τη μη άσκηση ένδικων
μέσων κατά της υπ' αριθ. 2264/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'), όπως ισχύουν.
2. Την  υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε"
(ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ). 
3. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2019" (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ) και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 120045/37788/20.02.2019 απόφαση του
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Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως ισχύει
4. Την υπ' αριθ. 2264/2019 απόφαση του Mονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ
1559/29.03.2019)
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2001/18.04.2019 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του ΑΣΔΑ
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ' αριθ. 2264/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 25/04/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  
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