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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 18 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 133 / 2019              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 12/12/2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2423/ 05.12.2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 13 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                Γουργούλης Ιωάννης
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                    Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
                   Δερματάς Ιωάννης                                                                   
                   Κωβαίος Γεώργιος
                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
                   Νικολακοπούλου Βασιλική  
                   Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Διακογιάννης Πέτρος
                   Δάρρας Γεώργιος               
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                 
                   Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

“Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών
Θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,

κατ΄εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων”
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
κ. Βρατσίδα Ευτέρπη  και κ. Παπακώστας Μάριος. 

Επί του 9ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ:  «Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,  κατ’
Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Στον  Πολιτιστικό  &  Αθλητικό  Οργανισμό  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής κοινοποιήθηκε  η

υπ’αριθμ.  2031/2019  Δικαστική  Απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  με  την  οποία
αναγνωρίζεται ότι οι υπάλληλοι,Τριφύλλη Χριστίνα του Ζαχαρία, Δασκαλάκη Χρυσάνθη του Ανδρέα,
Στρούμπου Μαρία του Ιωάννη, Παπαϊωάννου Αναστασία του Αθανάσιου, Περικλέους Ανδρούλα του
Χριστόφορου,  Γαλανοπούλου  Αικατερίνη  του  Κωνσταντίνου,  Τρουπή  Ελένη  του  Αργύριου,  Γκιώνη
Βασιλική του Ευστάθιου, Πολλάτου Μαρία του Σπρυρίδωνος και Σταμοπούλου Γλυκερία του Χρήστου ,
αντίστοιχα συνδέονται με τον Οργανισμό μας με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου.

Σύμφωνα με την 28574/16-10-2014 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας δεν
πρέπει  να  ασκηθεί  έφεση  κατά  των  αποφάσεων.  Με  την  υπ’αριθμ.  88/2019  Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της άνωθεν
απόφασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4186/2013, «τα άτομα με αναπηρίες θεωρείται
προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του
Ν.2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.»

Επίσης, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2010), κατόπιν παραπομπής σχετικής υπόθεσης, έκρινε ότι «τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών 
δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολούμενων στο δημόσιο και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της 
δικαιοδοσίας τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη διοίκηση σε 
συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών. 

Επομένως και οι αποφάσεις του αρμόδιου Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που επιβάλλουν 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις άνω δικαστικές αποφάσεις, είναι ομοίως 
υποχρεωτικές και απόλυτα δεσμευτικές για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν δε αυτές πλήρες και νόμιμο 
δικαιολογητικό για την εκταμίευση του ποσού της κύρωσης και τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηματικών 
ενταλμάτων».

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι εναγόμενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης 
προς τις δικαστικές αποφάσεις του ν.3068/2002, να εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ. 50410/07.09.2010 για την εφαρμογή των ανωτέρω 
δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, με την πράξη κατάταξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, 
αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
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πράξης κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και 
ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχομένου. 

Σύμφωνα με το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012: «Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή 
διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για το μόνιμο προσωπικό και το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης παραγράφου 
πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α' 40). Απόφαση κατανομής 
απαιτείται και για τους κατατασσόμενους σε συσταθείσες θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/ 2004 (Α' 134), για τους διοριστέους σε 
εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο 
διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.»

Τα αρμόδια, για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι υπεύθυνα για την τήρηση της 
νομιμότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισμό των δικαιωθέντων με δικαστικές αποφάσεις εφόσον αυτές έχουν 
καταστεί αμετάκλητες. Επισημαίνεται ότι αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται 
οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της 
Επικρατείας) ή έχει καταστεί αμετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ένδικου μέσου). (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016)
Με την παρ 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 ορίζεται ότι η τροποποίηση του ΟΕΥ γίνεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής:
«1.Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α' και β' 
βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του 
Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων από αυτό φορέων παραμένουν σε ισχύ.
2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε 
περίπτωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση διορισμού των αποφοίτων της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού/πρόσληψής τους δεν 
υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή 
κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την πράξη 
διορισμού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται με 
ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης ανακατανομής των θέσεων εφόσον 
η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας.
3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για το διορισμό των αποφοίτων της 
ΚΒ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων παραγράφων 
καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Με  βάση  τα  παραπάνω  συνάγεται  ότι  η  άμεση εφαρμογή  των  ανωτέρω  αποφάσεων  είναι
υποχρεωτική για το ΝΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρθ.10 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατά Στάσης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007)
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2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2010).

3. Τις εγκυκλίους 50410/7-9-2010  και 24/οικ.50259/6-9-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 

4. Το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012.

5. Την YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016.

6. Το άρθρο 33 του Ν.4305/2014.

7. Τις διατάξεις του αρθ. 1 του Ν.3068/2002 « Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές 
Αποφάσεις» (ΦΕΚ 274/Α΄/14-11-2002)

8. Την υπ’αριθμ. 50410/7-9-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Την υπ’αριθμ: 2031/2019 Δικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που 
αφορά τις Τριφύλλη Χριστίνα του Ζαχαρία, Δασκαλάκη Χρυσάνθη του Ανδρέα, Στρούμπου 
Μαρία του Ιωάννη, Παπαϊωάννου Αναστασία του Αθανάσιου, Περικλέους Ανδρούλα του 
Χριστόφορου, Γαλανοπούλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Τρουπή Ελένη του Αργύριου, 
Γκιώνη Βασιλική του Ευστάθιου, Πολλάτου Μαρία του Σπρυρίδωνος και Σταμοπούλου 
Γλυκερία του Χρήστου αντίστοιχα, με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι οι ενάγουσες συνδέονται με 
τον εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου. 

10.Το με αριθ. 12579/2019/04-12-2019 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη άσκησης 
ενδίκων μέσων κατά της ανωτέρω δικαστικής απόφασης.

11. Την με αρ. Πρωτ.: 2194 /14-11-2019 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού μας,
σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένα για τις: Τριφύλλη Χριστίνα του Ζαχαρία, Δασκαλάκη 
Χρυσάνθη του Ανδρέα, Στρούμπου Μαρία του Ιωάννη, Παπαϊωάννου Αναστασία του 
Αθανάσιου, Περικλέους Ανδρούλα του Χριστόφορου, Γαλανοπούλου Αικατερίνη του 
Κωνσταντίνου, Τρουπή Ελένη του Αργύριου, Γκιώνη Βασιλική του Ευστάθιου, Πολλάτου Μαρία 
του Σπρυρίδωνος και Σταμοπούλου Γλυκερία του Χρήστου θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση 
στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού:

Α.  Στον  Κ.Α.  15.6021.01  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  με  τίτλο  «Τακτικές
αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου».
Β. Στον Κ.Α.  15.6052.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
τη σύσταση  δέκα (10) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Αγίας Παρασκευής» στις ακόλουθες ειδικότητες: έξι (6) ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και συγκεκριμένα
οι:  Τριφύλλη Χριστίνα του Ζαχαρία,  Δασκαλάκη Χρυσάνθη του Ανδρέα,  Περικλέους Ανδρούλα του
Χριστόφορου, Γαλανοπούλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου,  Πολλάτου Μαρία του Σπρυρίδωνος και
Σταμοπούλου  Γλυκερία  του  Χρήστου και  τέσσερις (4)  ΥΕ  ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  και
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συγκεκριμένα οι:  Στρούμπου Μαρία του Ιωάννη,  Παπαϊωάννου Αναστασία του Αθανάσιου, Τρουπή
Ελένη του Αργύριου και Γκιώνη Βασιλική του Ευστάθιου. 

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Ο Συντάξας υπάλληλος

Παρασκευάς 
Παρασκευόπουλος 

ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

Ο Αν. Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

                                                                                        

                                                                         

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
                                         

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει τη σύσταση δέκα (10) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» στις ακόλουθες ειδικότητες: έξι (6) ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
και συγκεκριμένα οι: Τριφύλλη Χριστίνα του Ζαχαρία, Δασκαλάκη Χρυσάνθη του Ανδρέα,  Περικλέους

Ανδρούλα του Χριστόφορου, Γαλανοπούλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου,  Πολλάτου Μαρία του
Σπρυρίδωνος και Σταμοπούλου Γλυκερία του Χρήστου και τέσσερις (4) ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και συγκεκριμένα οι: Στρούμπου Μαρία του Ιωάννη, Παπαϊωάννου Αναστασία του
Αθανάσιου, Τρουπή Ελένη του Αργύριου και Γκιώνη Βασιλική του Ευστάθιου, όπως αναφέρεται στην

παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 133 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
             Παπασπύρος Σπυρίδων                         Γουργούλης Κωνσταντίνος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος, 
                                                                                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Νικολακοπούλου Βασιλική, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                  Διακογιάννης Πέτρος, Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος, 
                                                                                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),
                                                                                  Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.) 
                                                                                                                                                                                                                                  
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  

ΑΔΑ: ΩΕΖΜΟΛΘΒ-98Ε


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 18 /2019 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 133 / 2019
	Παρόντες
	Απόντες

	ΘΕΜΑ: «Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων».

		2019-12-17T13:39:48+0200
	Athens




