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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              11.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  283 / 2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε τακτική υπάλληλο και αιρετό του Δήμου μας, 

λόγω έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτου κατ΄ αυτών [άρθρο 52 του ν. 4674/20 (ΦΕΚ 

53/11.03.2020 τ. Α΄, όπως ισχύει], για ζήτημα που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 

2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε 

συνεδρίαση, μετά από την 21418/07-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο 

καθένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών 

ήταν : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Αποστολίδου 

Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ οι :  

1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  3) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ 

Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 

Οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τ. Α΄), ιδιαίτερα των παραγράφων 

3 & 4, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις όμοιες του άρθρου 35 του Ν. 4795/21 

(ΦΕΚ 62/17.04.2021 τ. Α΄), ορίζουν ότι :  

«1.  Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να 

παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών 

αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους 

για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η 

ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ 

μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη 

νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω 

σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης 

των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.  

2. …  

3.  Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια 

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, με απόφαση 

του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονομικής 
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Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των 

υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω 

πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού 

συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. 

 Η νομική υποστήριξη της παρ. 1 παρέχεται και σε περίπτωση έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτων κατά 

των ανωτέρω υπαλλήλων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών, αστικών 

αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Η ως άνω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες έχει 

ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εναγομένου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία εκ μέρους 

δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής. 

 Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζονται και στην 

περίπτωση νομικής υποστήριξης κατά την παρούσα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, 

λόγω άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εναγόμενου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία, κατά τα 

ανωτέρω, τα προβλεπόμενα έξοδα νομικής υποστήριξης καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για 

την ποινική υπόθεση εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία ο υπάλληλος κηρύσσεται αθώος ή 

απαλλάσσεται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει η 

ποινική δίωξη εναντίον του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. 

 Οι ρυθμίσεις της παρούσας καταλαμβάνουν, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5, και τις υποθέσεις, για τις 

οποίες εκκρεμούν αγωγές εναντίον υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις νομικής υποστήριξης, 

σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον ως εκ της πορείας της υπόθεσης υπάρχει στάδιο νομικής 

υποστήριξης ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής. 

4.  Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νομική υποστήριξη των 

αιρετών παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του δικηγόρου ή νομικού 

συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.» 

Η Οξυνά Ευθυμία του Θεοδοσίου, που απασχολήθηκε στον Δήμο μας από 01-09-2020 έως 30-6-

2021, με την ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ως ωφελούμενη στο πλαίσιο της Νο 4/2020  Δημόσιας Πρόσκλησης Ο.Α.Ε.Δ. για τη 

Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014 

- 2020, ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ) / ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο», 

κατέθεσε την από 8-9-2021 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά του Δήμου, 

κατά της προϊσταμένης του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού κας Πασχαλίδου Αικατερίνης, αλλά 

και κατά του εντεταλμένου για θέματα του τμήματος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής 

δημοτικού συμβούλου κ. Παναγιωτίδη Γαβριήλ, για θέμα που άπτεται της εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους. 

Με την αγωγή της η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθούν οι ανωτέρω στην καταβολή του χρηματικού 

ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) € έκαστος, για ηθική βλάβη, να διαταχθεί η συντηρητική 

κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, μέχρι του ποσού του δέκα χιλιάδων (10.000) 

€ και να απειληθεί σε βάρος τους χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) € και προσωπική 

κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα, για κάθε παραβίαση του διατακτικού της απόφασης που θα 

εκδοθεί, για τον λόγο ότι μετά την 24-5-2021 δεν της επετράπη η παροχή εργασίας επειδή δεν 

υποβλήθηκε στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ΚΥΑ : 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/2021 (ΦΕΚ 1686/24.04.2021 τ. Β΄) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 30310/2021 (ΦΕΚ 

2016/15.05.201 τ. Β΄) και δεν επέδειξε την προβλεπόμενη δήλωση αποτελέσματος. 

Οι ανωτέρω εναγόμενοι, με αντίστοιχες αιτήσεις τους, ζήτησαν τη νομική τους υποστήριξη από 

δικηγόρο του Δήμου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.   

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και ο με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής 

δικηγόρος του Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνιος εισηγήθηκαν θετικά και καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου μας να εγκρίνει την παροχή νομικής υποστήριξης προς την κα Πασχαλίδου 

Αικατερίνη, προϊσταμένη του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης 
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Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού – Πολιτισμού και προς τον εντεταλμένο για 

θέματα του τμήματος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιωτίδη 

Γαβριήλ, λόγω έγερσης της ως άνω αναφερόμενης αγωγής κατ΄ αυτών, για θέμα που άπτεται της 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους, εκ μέρους της πρώην ωφελούμενης προγράμματος Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στον Δήμο μας, κας Οξυνά Ευθυμίας.  

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4674/20, όπως ισχύουν, τις αιτήσεις 

των 2 εναγόμενων, τις θετικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και 

του με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής δικηγόρο του Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνιου, 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                    

Α)  Εγκρίνει την παροχή νομικής υποστήριξης προς την κα Πασχαλίδου Αικατερίνη, προϊσταμένη 

του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού  Πολιτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και 

προς τον εντεταλμένο, για θέματα του ιδίου ως άνω τμήματος, δημοτικό σύμβουλο κ. 

Παναγιωτίδη Γαβριήλ, λόγω έγερσης της προαναφερόμενης αγωγής εκ μέρους της πρώην 

ωφελούμενης προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο μας, κας Οξυνά Ευθυμίας, 

κατ΄ αυτών, για θέμα που άπτεται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.  

 Η νομική υποστήριξη θα παρασχεθεί από τον με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής δικηγόρο 

του Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνιο. 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  283 / 2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

         Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

           Ακριβές Απόσπασμα  

       Αμπελόκηποι  12.10.2021 

 

     O Πρόεδρος 

 

            Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 


