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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

46/17-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 

ένα μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα έντεκα (11) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μιχάλης Τράκας 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Σταματία Ζούλια 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Κων/νος Κώτσης 

4. Θανάσης Χαρακτινιώτης 4. Παναγιώτης Νικολούδης 

5. Γιώργος Τσουροπλής   

6. Ευστάθιος Κίντζιος   

7. Βασίλης Σκουφίτσας   

8. Δέσποινα Ζαμπούκου   

9. Αχιλλέας Μελισσάρης   

10. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

11. Γρηγόρης Βαραδίνης    

12. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

13. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. 

κου Κώτση) 
  

    

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1ο: Έφεση του ΔΟΠΑΠ κατά της υπ’ αριθ. 58/2014 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Χαράλαμπου Μιχαηλίδη 

του Ιωάννη.  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Δημήτρης Οικονόμου, ζητά από το Σώμα την έγκριση της 

συζήτησης για το ανωτέρω θέμα, το οποίο ομόφωνα εγκρίνεται προς συζήτηση και δίνει 

το λόγο στον κο Γιωτόπουλο. 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού, κος Χρήστος Γιωτόπουλος,  

εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του 

Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως ισχύει, οι οποίες έχουν αναλογική εφαρμογή και στα δημοτικά 

ΝΠΔΔ σύμφωνα με το άρθρο 240 παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω νόμου, το ανωτέρω θέμα 

προτείνεται να συζητηθεί εκτός ημερησίας, το κατεπείγον της οποίας αιτιολογείται λόγω 

της αναγκαιότητας εκπροσώπησης του Δ.Ο.Π.Α.Π. στην άσκηση της έφεσης και των 

περαιτέρω ενεργειών. 
 

Σύντομο ιστορικό 

Ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης στην υπό κρίση αγωγή του υποστηρίζει ότι προσελήφθη το 

πρώτον την 26η /4/1991, ως υπεύθυνος για την διεύθυνση Χορωδίας τόσο των ενηλίκων, 

όσο και την παιδική οι οποίες αμφότερες έχουν οργανωθεί και λειτουργούν στα πλαίσια 

αυτού, αποτελούνται δε από Δημότες. Περαιτέρω, ανέλαβε με την ψευδεπιγράφως 

χαρακτηριζόμενη ως «σύμβαση έργου», την ευθύνη για την προετοιμασία όλων των 

εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε η χορωδία, καθώς και την υποχρέωση να 

παρίσταται σε όλες αυτές, προκειμένου να τις οργανώνει και να τις διευθύνει. Η 

πρόσληψη του αυτή έγινε δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων έργου με λήξη την 30/11/2010, 

οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ αυτού και του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου.  

Τους εν λόγω ισχυρισμούς του αντικρούσαμε αναφέροντας ότι :  

Δεν υπήρχαν διαδοχικές και αλλεπάλληλες και μακροχρόνιες συμβάσεις.  Σε καμία 

περίπτωση δεν υπήρχε συνεχής και αορίστου χρόνου σχέση από 26-4-1991 μέχρι 27-

1-2011. Για τον εναγόμενο είκοσι έτη πριν !!!! χρόνο (1991 και εφεξής), διευκρινίζουμε ότι 

επρόκειτο για αυτοτελείς κάθε φορά συμβάσεις έργου, ελάχιστης διάρκειας, από έναν 

έως έξι μήνες, οι οποίες έληγαν, δεν ανανεώνονταν, όλα δε τα αναφερόμενα περί 

συνεχούς και άνευ εγγράφων συμβάσεων άτυπης απασχόλησης, είναι αβάσιμα και 

συνιστούν κατασκευές και επινοήσεις του αιτούντα για να θεμελιώσει τον αβάσιμο 

ισχυρισμό του περί συνεχούς απασχόλησης. Το έργο συνίστατο στην παροχή των 

μαθημάτων χορωδίας, διάρκειας ορισμένων ωρών εβδομαδιαίως.  Όταν έληγε κάθε 

επιμέρους σύμβαση, ο αντίδικος έπαυε να παρέχει τα μαθήματα. Αμειβόταν αρχικώς 

ανά  ώρα και στη συνέχεια ανά μήνα ή εφάπαξ, και εξέδιδε δελτία παροχής υπηρεσιών, 

ενώ ρητά στις συμβάσεις οριζόταν ότι δεν υποχρεούμαστε στην ασφάλισή του, ούτε 

σε επιδόματα εορτών και αδείας. Μέχρι βεβαίως την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, ο 

αντίδικος, από το έτος 1991, ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε ούτε προέβαλε ουδένα εργασιακό 

δικαίωμα ή αξίωση, ούτε διεκδίκησε επιδόματα, ή μισθολογικές διαφορές. 

Η ανωτέρω απόφαση αναγνώρισε  ότι ο ενάγων  συνδέεται με το εναγόμενο με μία 

ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρέωσε το εναγόμενο να 

αποδέχεται τις υπηρεσίες του και υποχρέωσε το εναγόμενο να καταβάλει στον 

ενάγοντα ποσό 15.389,77 ευρώ κ.λ.π.  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι ότι θα πρέπει να ασκηθεί – ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
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58/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [Διαδικασία 

Εργατικών Διαφορών], με αντίδικο  τον Χαράλαμπο Μιχαηλίδη,    οριζομένου προς τούτο 

του δικηγόρου του Δήμου κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο (παρ’ Αρείω Πάγω με Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 10373)  απασχολουμένου στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, με έμμισθη εντολή, 

καθώς επίσης και στον εξωτερικό Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Ρήγο, (ειδικό  εργατολόγο),  

(παρ’ Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17690) στους οποίους  δίδεται η εντολή, η 

πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργούντες  εν συνεργασία, ασκήσουν την 

ανωτέρω έφεση  και να παραστούν κατά την συζήτηση αυτής και σε  κάθε μετ’ αναβολή 

συζήτηση και να προβούν σε όλες τις ενέργειες, προς υποστήριξη των συμφερόντων του 

ΔΟΠΑΠ με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο. 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:  

α. Την άσκηση, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, Έφεσης, κατά της υπ’ αριθ. 

58/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, [(Διαδικασία Εργατικών 

Διαφορών)] , με αντίδικους τον Χαράλαμπο Μιχαηλίδη κατά του Δήμου Χολαργού, 

οριζομένου προς τούτο του δικηγόρου του Δήμου κ. Νικολάου Γεωργακόπουλου, (παρ΄ 

Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10373), απασχολουμένου στο Δήμο Παπάγου με έμμισθη 

εντολή, καθώς επίσης και στον εξωτερικό Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Ρήγο, (Δικηγόρο 

παρ΄ Αρείω Πάγω, με Α.Μ. 17690-ειδικό εργατολόγο). 

β. Να δοθούν στους ανωτέρω η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, 

ενεργούντες εν συνεργασία, ασκήσουν την ανωτέρω έφεση και παραστούν κατά την  

συζήτηση αυτής και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση και προβούν σε όλες τις ενέργειες 

προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο. 

γ. Επίσης εγκρίνει και όλες τις ενέργειες δικαστικές ή μη που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.   

 
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 1/2018 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Θανάσης Χαρακτινιώτης 

Δημήτρης Οικονόμου Γιώργος Τσουροπλής 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 
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