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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2824/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-11-2019. 
 

Θέμα  1ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Διαβίβαση εισήγησης δικηγόρου του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων Π.Ε Κ.Β.Ν.Δ Τομέα Αθηνών στην Οικονομική Επιτροπή για άσκηση ή μη ενδίκου 
μέσου κατά της υπ’ αρ 11472/2019 εν μέρει δεκτής απόφασης του 15ου ΤΔΠΑ επί αγωγής του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης  Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω 
δικονομικής προθεσμίας,  ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Σχινά ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Με την απόφαση 11472/2019 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο Τριμελές) 
έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή του σωματείου με την επωνυμία «Κέντρο Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» κατά της «Νομαρχίας Αθηνών» και ήδη (ενόψει των 
διατάξεων του ν 3852/2010) της «Περιφέρειας Αττικής». Συγκεκριμένα το Δικαστήριο με την άνω 
απόφασή του α)αναγνώρισε την υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλλει στο ενάγον 
σωματείο το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (43.120 ευρώ), νομιμοτόκως, 
με επιτόκιο 6 % από την επίδοση του δικογράφου της αγωγής (24.4.2017) έως τις 30.4.2019, ενώ 
για το διάστημα από 1.5.2019 έως και την πλήρη εξόφληση με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4607/2019 β) επέβαλε σε βάρος της Περιφέρειας 
Αττικής και υπέρ του ενάγοντος σωματείου, χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, λόγω 
αδικαιολόγητης εκπρόθεσμης διαβίβασης του διοικητικού φακέλου και γ )συμψήφισε τα δικαστικά 
έξοδα μεταξύ των διαδίκων 

Το ενάγον σωματείο, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συστάθηκε, 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 1111/72, με το από 12.4.1993 καταστατικό, 
αναγνωρίστηκε με την 566/1993 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και  στη συνέχεια, με την 
16889/21.7.1995 απόφαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της Νομαρχίας Αθηνών 
αναγνωρίστηκε ως φιλανθρωπικό, σκοπός δε του σωματείου είναι η δωρεάν παροχή ειδικής 
αγωγής για κοινωνική προσαρμογή, υποστήριξη και κοινωνική επανένταξη σε άτομα με ελαφρές 
ψυχοσωματικές αναπηρίες και νοητική στέρηση, ενώ, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα για 
επαγγελματικό προσανατολισμό με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων που 
υστερούν νοητικά. Το διάδικο σωματείο λάμβανε από τη Νομαρχία Αθηνών, οικονομική ενίσχυση 
κατ’ άρθρο 2 του ν. 6409/1934, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών του. Με την 
αγωγή του το ενάγον ζήτησε, κατά την κύρια βάση αυτής, να αναγνωριστεί η υποχρέωση της 
«Νομαρχίας Αθηνών» και ήδη «Περιφέρειας Αττικής» να του καταβάλει, νομιμοτόκως, από τότε 
που κατέστη απαιτητό, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, ως 
αποζημίωση, κατ’ άρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ, το πόσο του 1.207.237 ευρώ, το οποίο κατά τους 
ισχυρισμούς του ενάγοντος σωματείου αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της οικονομικής ενίσχυσης 
που, έπρεπε να λάβει και εκείνης που πραγματικά έλαβε, κατά τα έτη 2006- 2010 κατά παράβαση 
της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ενώ επικουρικώς ζήτησε να αναγνωριστεί η υποχρέωση 
της «Νομαρχίας Αθηνών και ήδη Περιφέρειας Αττικής να του καταβάλει το πόσο των 43.120 ευρώ 
που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της οικονομικής ενίσχυσης που πράγματι έλαβε για το έτος 
2010 και εκείνης που είχε εγκριθεί να του καταβληθεί βάσει της 24736/4.6.2010 απόφασης του 
Νομάρχη Αθηνών . 

Η αγωγή ως προς το κύριο αγωγικό αίτημα της, δεν έγινε δεκτή, καθώς το Δικαστήριο 
έκρινε ότι δεν υφίσταται εν προκειμένω παράνομη πράξη των οργάνων της «Νομαρχίας Αθηνών» 
και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται αποζημιωτική ευθύνη της «Περιφέρειας Αττικής.  

Έγινε όμως δεκτή ( η αγωγή) ως προς το επικουρικό της αίτημα, καθώς το δικαστήριο 
έκρινε ότι αν και  με την 24736/4.6.2010 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, προσδιορίστηκε το ύψος 
της δικαιούμενης από το ενάγον σωματείο οικονομικής ενίσχυσης στο ποσό των 336.000 ευρώ, 
πλην, όμως από τα 12829/17.3.2010, 30066/24.6.2010, 46094/28.9.2010 και 61565/3.12.2010 
έγγραφα του Τμήματος Προϋπολογισμού του Κεντρικού Τομέα, της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, προκύπτει ότι το σωματείο έλαβε μόνο το ποσό των 292.880 
ευρώ,  δηλ. δεν του καταβλήθηκε το υπόλοιπο ποσό των 43.120 ευρώ, χωρίς να υφίσταται καμία 
αιτίαση από τη «Νομαρχία Αθηνών» και ήδη «Περιφέρεια Αττικής» για την περικοπή του εν λόγω 
ποσού, από τα δε στοιχεία του φακέλου (έκθεση αξιολόγησης του έτους 2010, έγγραφο περί του 
ύψους των επιδοτήσεων των εποπτευόμενων φορέων), δεν προκύπτει αποχρών λόγος για την εν 
λόγω περικοπή. Με βάση τα ανωτέρω το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει, παρανομία από την 
πλευρά των οργάνων της «Νομαρχίας Αθηνών» και ήδη «Περιφέρειας Αττικής» και ότι η τελευταία 
ευθύνεται για την αποκατάσταση της ισόποσης ζημίας που υπέστη το ενάγον σωματείο, ποσού 
43.120 ευρώ.  

Κατά την άποψή μας  δεν δύνανται να προταθούν νόμιμοι και βάσιμοι λόγοι για την άσκηση 
έφεσης κατά της εν λόγω απόφασης, καθώς  τα πραγματικά περιστατικά δεν αμφισβητούνται από 
την εναγόμενη Περιφέρεια Αττικής και δεν προκύπτουν αιτιάσεις ή αποχρώντες λόγοι για την 
περικοπή του ποσού των 43.120 ευρώ και κατά συνέπεια τυχόν έφεση δεν δύναται να 
τελεσφορήσει. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής  απόφασης. 
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Επίσης και λαμβάνοντας υπόψη  ότι για την άσκηση ενδίκου μέσου προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις συγκεκριμένη προθεσμία, παρακαλούμε για τυχόν εκτός ημερησίας διατάξεως 
εξέταση της παρούσης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ 11472/2019 εν μέρει δεκτής απόφασης του 15ου 
ΤΔΠΑ επί αγωγής του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης  Σπυρίδων 
 
 

 


