Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.09.29 11:06:18
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223

ΑΔΑ: ΩΥ5ΙΟΛΘΒ-ΛΘ1

Αγία Παρασκευή 29. 09.2020
Αρ.πρωτ.: - 1662 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της υπ΄αρ. 22 /2020 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 95 /2020

“Συζήτηση και λήψη απόφασης επί
αγωγών κατά του ΠΑΟΔΑΠ
εργαζομένων σε αυτόν”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 24/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 1600 /
18.09.2020 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,
Ν.3852/2010, Ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες - 10 - αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπασπύρος Σπυρίδων
Δερματάς Ιωάννης
Βλαχογιάννη Μαρία
Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
Νικολακοπούλου Βασιλική
Διακογιάννης Πέτρος
Δάρρας Γεώργιος
Κανιώρης Νικόλαος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)

Γουργούλης Κων/νος
Κωβαίος Γεώργιος
Χίρτογλου Δημήτριος
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
Μάλαμας Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.
2.

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση επί του 3ου θέματος Η.Δ., προσήλθαν οι κ.κ. Γουργούλης Κων/νος και
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
Πριν από την ψήφιση επί του 7ου θέματος Η.Δ., αποχωρεί ο κ. Γουργούλης Κων/νος και τη θέση του παίρνει η κ.
Βρατσίδα Ευτέρπη, αναπληρώτρια του, η οποία παρίσταται στην συνεδρίαση.
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Επί του 9ου θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: “Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αγωγών κατά του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. εργαζομένων σε
αυτόν”
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Οι κυρίες Τσώνη Ειρήνη και Τσιάντου Αθανασία, καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής, με συμβάσεις
Ορισμένου Χρόνου, για μια σειρά ετών στον ΠΑΟΔΑΠ, έχουν καταθέσει αγωγή κατά του
ΠΑΟΔΑΠ, προκειμένου να μεταφερθούν στην κατηγορία των ΙΔΑΧ.
Προκειμένου ο Οργανισμός, να εκπροσωπηθεί στο Δικαστήριο από την Νομική Υπηρεσία, θα πρέπει
να αποσταλούν σ΄αυτήν οι απόψεις μας. Εισηγούμαι τα εξής:
Η κ. Τσώνη Ειρήνη, εργάζεται στον ΠΑΟΔΑΠ ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, από το 2010.
Πάντοτε ως συμβασιούχος, της οποίας οι συμβάσεις δεν υπερέβαιναν τους 8 μήνες ετησίως, κατά δε
την διάρκεια των συμβάσεών της, οι εβδομαδιαίες ώρες που απασχολείτο δεν υπερέβαιναν τις 25,
αφού αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού .
Υπ΄αυτή την έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει πάγιες ανάγκες του Οργανισμού, όχι όμως και
διαρκείς. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εξέταζε την μεταφορά της στην κατηγορία των ΙΔΑΧ,
αυτή να είναι μειωμένης απασχόλησης.
Η κ. Τσιάντου Αθανασία, εργάζεται στον ΠΑΟΔΑΠ ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, από το 2016.
Πάντοτε ως συμβασιούχος, της οποίας οι συμβάσεις δεν υπερέβαιναν τους 8 μήνες ετησίως, κατά δε
την διάρκεια της συμβάσεώς της, οι εβδομαδιαίες ώρες που απασχολείτο δεν υπερέβαιναν τις 25,
αφού αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού .
Υπ΄αυτή την έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει πάγιες ανάγκες του Οργανισμού, όχι όμως και
διαρκείς. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εξέταζε την μεταφορά της στην κατηγορία των ΙΔΑΧ,
αυτή να είναι μειωμένης απασχόλησης.

Επί δώδεκα (12) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν εννέα (9) θετικές ψήφοι, καθώς οι κ.κ.
κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία ψήφισαν αρνητικά και ο κ.Δάρρας Γεώργιος
δήλωσε λευκό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. θεωρώντας ότι οι κυρίες Τσώνη Ειρήνη και Τσιάντου
Αθανασία, καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής, καλύπτουν πάγιες ανάγκες του Οργανισμού, όχι όμως και διαρκείς.
Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εξέταζε την μεταφορά τους στην κατηγορία των ΙΔΑΧ, αυτή προτείνεται
από τον Οργανισμό να είναι μειωμένης απασχόλησης, για τους λόγους που αναλύονται στην παρούσα
εισήγηση.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 95 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπασπύρος Σπύρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή.............................................
Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Τα Μέλη
Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,
Κανιώρης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),
Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.)

