
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 23/10-12-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (10) δέκα του µηνός 

∆εκεµβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 1107/07-12-2018 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

Καρίνας Γεώργιος  

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  6  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

95 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 6ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με τους νόµους 4024/2012 και 4354/2015 καταργήθηκε η 

καταβολή των ∆ώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόµατος αδείας όπως αρχικά είχαν 

περιοριστεί µε τον Ν.3845/2010. Σύµφωνα τώρα µε τις υπ’ αριθµ.πρωτ. 1104, 1105 και 1106 

αιτήσεις των α) Ποδάρα Ζαφείριου, β) Γεράκη Ευάγγελου και γ) ∆ροσινού Πέτρου, αντίστοιχα,  

εργαζοµένων Ι∆ΑΧ της ΑΞΤΑ∆Α και συγκεκριµένα του Πάρκινγκ Ουρανούπολης, µας αιτούνται 

1ον) Η καταβολή αναδροµικών, από το έτος 2013 µέχρι και σήµερα, τα ποσά που αντιστοιχούν στα 

∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας, τα οποία παρακρατήθηκαν και  

2ον) Να καταβάλλονται από τούδε και στο εξής, για κάθε έτος και αδιακόπως, τα ∆ώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας, όπως αυτά καταβάλλονταν πριν την κατάργησή 

τους (31-12-2012).  

Σύµφωνα όµως µε την νοµοθεσία που αναφέρουµε παραπάνω οι εν λόγω νόµοι είναι σε 

ισχύ και δεσµεύουν την ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ σαν νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

και δη µονοµετοχική εταιρία του ∆ήµου Αριστοτέλη. Μπορεί εντωµεταξύ να υπήρξαν δικαστικές 

αποφάσεις που δικαίωσαν εργαζοµένους άλλων φορέων πλην όµως ήταν ατοµικές πράξεις που 

αφορούσαν συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα και εργαζοµένους. Μέχρι στιγµής καµία σχετική 

εγκύκλιος ή νόµος δεν έχει εκδοθεί και δεν µας έχει κοινοποιηθεί που να µας δίνει το δικαίωµα να 

Αίτηση εργαζοµένων Ι∆ΑΧ παρκινγκ για αναδροµικά 

 

ΑΔΑ: Ω03ΡΟΕΥ9-ΒΑΡ



καταβάλουµε αναδροµικά τα εν λόγω επιδόµατα και δώρα. Κατανοούµε πλήρως το αίτηµα των 

εργαζοµένων, όµως δεν νοµιµοποιούµαστε στην καταβολή των εν λόγω επιδοµάτων και δώρων 

ούτε και στην εφεξής καταβολή αυτών. Θα µπορούσε το αίτηµα των εργαζοµένων να γίνει 

αποδεκτό µόνο µε δικαστική απόφαση, διαφορετικά κινδυνεύουµε µε καταλογισµό παράνοµης 

καταβολής αποδοχών χωρίς σχετική απόφαση».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

Απορρίπτει τα αιτήµατα των εργαζοµένων α) Ποδάρα Ζαφείριου, β) Γεράκη Ευάγγελου και 

γ) ∆ροσινού Πέτρου, οι οποίοι αιτούνται την καταβολή αναδροµικών, από το έτος 2013 µέχρι και 

σήµερα, που αντιστοιχούν στα ∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας και  στην 

καταβολή από τούδε και στο εξής για κάθε έτος και αδιακόπως των παραπάνω όπως αυτά 

καταβάλλονταν πριν την κατάργησή τους, για τον λόγο ότι δεν έχουν αναιρεθεί οι νόµοι που 

επιβάλλανε την διακοπή αυτών, ούτε και έχει εκδοθεί νέος νόµος ή εγκύκλιος που να επιτρέπει την 

καταβολή τους, τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα νοµικά τους πρόσωπα. 

  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 95/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 10-12-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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