
                                                                 
                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  23.04.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 681 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 5 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 31 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 23/04/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε
τακτική  δια  περιφοράς  (με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης)  συνεδρίαση,  το Διοικητικό  Συμβούλιο,
ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  674  /  16.04.2020 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 και τις  υπ΄αριθ. 18318/13/3/2020 και 40/ΑΠ.
20930/31-3-2020 Εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Σ.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών ψήφισαν - 14 -
αρχίζει η συνεδρίαση:

                   Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                  Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

                   Γουργούλης Κωνσταντίνος                                                            Μάλαμας Αλέξανδρος

                   Δάβαρη Ελένη                  

                   Δερματάς Ιωάννης

                   Βλαχογιάννη Μαρία

                   Κωβαίος Γεώργιος                                                                     

                   Χίρτογλου Δημήτρης                                                                

                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας    

                   Νικολακοπούλου Βασιλική                              

                   Διακογιάννης Πέτρος 

                   Δάρρας Γεώργιος                                                                 

                 Κανιώρης Νικόλαος

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

“Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί
αγωγών κατά του ΠΑΟΔΑΠ, εργαζομένων

σε αυτόν”

ΑΔΑ: 9ΧΘ3ΟΛΘΒ-ΛΗ6



          
     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος Η.Δ., προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη η κα Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία.

       2. Παρίσταται στην τηλεδιάσκεψη και συμμετέχει (χωρίς δικαίωμα ψήφου) η κ.Βρατσίδα Ευτέρπη, αναπληρωματικό μέλος
του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Γουργούλη Κων/νου.

 

Επί του μόνου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί αγωγών κατά του ΠΑΟΔΑΠ, εργαζομένων σε αυτόν »

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, ενημερώνει το Σώμα για τα εξής:

    1. Η εργαζόμενη σήμερα ως υπάλληλος  ΙΔΟΧ ωρομίσθια με σύμβαση έργου, κα Κιλισμάνη Νικολέτα, κατέθεσε
την υπ΄ Αριθμόν Γενικής Καταθέσεως  21273/2019 αγωγή της κατά του ΠΑΟΔΑΠ, με την οποία, και για τους
λόγους που αναφέρονται σ΄αυτήν, ζητά να γίνει δεκτό από το Δικαστήριο ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες  στον  Οργανισμό  και  να  μετατραπεί  η  σύμβασή  της  από  Ορισμένου  σε  Αορίστου  Χρόνου.  Να
σημειωθεί ότι η κα Κιλισμάνη Νικολέτα, παρείχε υπηρεσίες αρχικά στο ΝΠΔΔ  «Οργανισμό Αθλήσεως του
Δήμου Αγίας Παρασκευής» από το 2004 έως και το 2010 και στο ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ (στον οποίο ανήκει το
Τμήμα Μοντέρνων και Latin χορών) από το 2011 έως σήμερα, με την ειδικότητα της Δασκάλας Χορού, είτε με
συμβάσεις έργου είτε με συμβάσεις εργασίας είτε με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, πάντα όμως
ως ωρομίσθια. Το σύνολο των ωρών που καλύπτει σήμερα εβδομαδιαίως, ανέρχεται σε 20 περίπου.  

    2. Η εργαζόμενη σήμερα ως υπάλληλος  ΙΔΟΧ ωρομίσθια με σύμβαση έργου, κα Γεωργοπούλου Χριστίνα,
κατέθεσε την υπ΄ Αριθμόν Γενικής Καταθέσεως  22850/2020 αγωγή της κατά του ΠΑΟΔΑΠ, με την οποία, και
για τους λόγους που αναφέρονται σ΄αυτήν, ζητά να γίνει δεκτό από το Δικαστήριο ότι καλύπτει πάγιες και
διαρκείς ανάγκες στον Οργανισμό και να μετατραπεί η σύμβασή της από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου. Να
σημειωθεί ότι η κα Γεωργοπούλου Χριστίνα, παρείχε υπηρεσίες αρχικά στο ΝΠΙΔ «Δημοτικό Ωδείο  Αγίας
Παρασκευής» από το 2004 έως και το 2010 και στο ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ (τμήμα του οποίου είναι το Δημοτικό
Ωδείο) από το 2011 έως σήμερα, με την ειδικότητα της Καθηγήτριας Μουσικής , είτε με συμβάσεις έργου είτε
με συμβάσεις εργασίας, πάντα όμως ως ωρομίσθια. Το σύνολο των ωρών που καλύπτει σήμερα εβδομαδιαίως,
ανέρχεται σε 20 περίπου. 

  3. Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το υπ΄αριθμ.  πρωτ. 7254/7-4-2020 έγγραφό της, μας
γνώρισε ότι θα αναλάβει την εκπροσώπηση του Οργανισμού κατά τις δικασίμους ( 27/4/2020 για την πρώτη
και 7/5/2020 για την δεύτερη),  ζητά δε την άποψη του Οργανισμού επί  των αγωγών και  τον ορισμό ενός
μάρτυρος στο Δικαστήριο. 

Αφού  έλαβα  υπ΄όψιν  τις  αγωγές  των  δυο  ως  άνω  εργαζομένων,  το  γεγονός   ότι  και  οι  δυο  εργαζόμενες
καλύπτουν, υπό την  ευρεία έννοια,  πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού, το γεγονός ότι επί σειρά
πολλών ετών παρέχουν ευσυνείδητα τις υπηρεσίες τους, το είδος και την ποσότητα της παρεχόμενης από αυτές
υπηρεσίας,  όπως  επίσης  τα  διάφορα  οικονομικά  μεγέθη  που  προκύπτουν  από  την  πιθανή  μετατροπή  των
συμβάσεών τους σε Αορίστου Χρόνου (εργασιακό κόστος-έσοδα από την εργασία τους), εισηγούμαι:

α. Την αποδοχή εν μέρει των αγωγών των δυο ως άνω εργαζομένων (Κιλισμανή Νικολέτας και Γεωργοπούλου
Χριστίνας),  αποδεχόμενου  του  ΠΑΟΔΑΠ  την  μετατροπή  των  συμβάσεών  τους  σε  Αορίστου  Χρόνου
Μειωμένου  όμως  Ωραρίου,  αφού  το  ωράριο  αυτό  (20  ώρες  εβδομαδιαίως)  καλύπτει  τις  ανάγκες  του
Οργανισμού.
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β. Την εξουσιοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου να εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΔΑΠ κατά τις ανωτέρω
δικασίμους ή/και  σε κάθε άλλη δικάσιμο,  για το θέμα αυτό, που μπορεί να προκύψει στο μέλλον και  για
οποιονδήποτε λόγο.

γ. Ορίζει ως μάρτυρα ενώπιον του Δικαστηρίου, για τις υποθέσεις αυτές, τον κ. Κανιώρη Νικόλαο, υπάλληλο
ΙΔΑΧ και Δ/ντή του ΠΑΟΔΑΠ.   

  O Πρόεδρος του ΔΣ

Σπυρίδων Παπασπύρος

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως μεταξύ των μελών, ετέθησαν σε ψηφοφορία οι κάτωθι προτάσεων:  

1. Η εισήγηση του Προέδρου, για αποδοχή των αγωγών των δύο ως άνω εργαζομένων ως προς την μετατροπή

των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου. Η εισήγηση αυτή ψηφίσθηκε ομόφωνα (14 θετικές ψήφοι).

2. Η πρόταση  του  μέλους  του  Δ.Σ.  Δάβαρη  Ελένης,  να  υποστηριχθεί  στο  Δικαστήριο  πλήρους  ωραρίου

απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων. Η πρόταση αυτή έλαβε επί δεκατεσσάρων συμμετεχόντων μελών,
πέντε (5) θετικές ψήφους,  επτά (7) αρνητικές, ένα (1) λευκό (Αίδίνη-Παπασιδέρη Σοφία) και μία αποχή
από την ψηφοφορία (Νικολακοπούλου Βασιλική).

3. Η εισήγηση  του  Προέδρου,  να  υποστηριχθεί  στο  Δικαστήριο  η  μειωμένου  ωραρίου  απασχόληση  των

ανωτέρω  εργαζομένων.  Η  πρόταση  αυτή  έλαβε  επί δεκατεσσάρων  συμμετεχόντων  μελών,   δέκα  (10)
θετικές ψήφους,  τρείς (3) αρνητικές και ένα (1) λευκό (Νικολακοπούλου Βασιλική).

                  Κατόπιν της ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο                               
                                   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Ομόφωνα: α. Την αποδοχή των αγωγών των δυο ως άνω εργαζομένων (Κιλισμανή Νικολέτας και 
Γεωργοπούλου Χριστίνας) όσον αφορά την μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου.

β. Την υποστήριξη ενώπιον του Δικαστηρίου, η μειωμένου ωραρίου απασχόληση των δύο ως άνω 
εργαζομένων.

γ. Την εξουσιοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου να εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΔΑΠ κατά τις 
ανωτέρω δικασίμους ή/και  σε κάθε άλλη δικάσιμο, για το θέμα αυτό,  που μπορεί να προκύψει στο μέλλον και 
για οποιονδήποτε λόγο.

δ. Ορίζει ως μάρτυρα ενώπιον του Δικαστηρίου, για τις υποθέσεις αυτές, τον κ. Κανιώρη Νικόλαο, 
υπάλληλο ΙΔΑΧ και Δ/ντή του ΠΑΟΔΑΠ,  όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 31 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
                  Παπασπύρος Σπυρίδων                             Γουργούλης Κων/νος, Δάβαρη Ελένη, Δερματάς Ιωάννης, 
                                                                                       Βλαχογιάννη Μαρία, Κωβαίος Γεώργιος, Χίρτογλου Δημήτριος, 
                                                                                       Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
                                                                               Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                       Κανιώρης Νικόλαος, Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
 
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

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

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  
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