
                                                                                                                                                                  

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                     Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 12/2020 

                 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

                                     Αριθ. Απόφασης: 48/2020 

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε δια 

ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1 και της υπ’ αριθ. 163/33282/29-5-2020 

εγκυκλίου, τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1322/11-9-2020 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 ένα (1) αναπληρωματικό όπως 

εμφαίνεται παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Μιχάλης Χατζής 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

3. Κατερίνα Γκούμα 3. Νίκος Στάππας 

4. Ιωάννης Κρασσάς 4. Μιχάλης Πανούσης 

5. Σταματία Ζούλια   

6. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη   

7. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

8. Γεωργία Ζωγράφου -Γεωργακοπούλου   

9. Νίκος Λινοξυλάκης   

10. Ιωάννης Μελέας   

11. Βαρβάρα Κοσμάτου   

12. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου 

Πανούση) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση στον Ο.Ε.Υ. μίας (1) προσωρινής-προσωποπαγούς θέσης  

κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας: ΙΔΑΧ / ΤΕ/ Μουσικών  
 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Οργανισμού κ. Οικονόμου Στυλιανός, εισηγούμενος 

το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 



Συστήνεται μία (1) προσωρινή-προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μουσικών, σε εκτέλεση και εφαρμογή της αριθ. 

551/2020 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα εργατικών διαφορών).  
 

Ιστορικό: 

Ο κ. Χαράλαμπος Μιχαηλίδης του Ιωάννη, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μουσικών, 

εργάστηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 

Χολαργού (πρώην Δήμου Χολαργού και νυν Δήμου Παπάγου Χολαργού) από 29/8/1991 

έως 27/1/2011 (λήξη συμβατικού χρόνου). Στις 22-6-2011 κατέθεσε αγωγή (αρ. 

κατάθεσης 109235/4049/2-8-2013) στο Πρωτοδικείο Αθηνών και με την 58/2014 

απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Εργατικές Διαφορές) έκανε δεκτή 

την αγωγή του εργαζόμενου, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι αυτός συνδέεται με το 

ΝΠΔΔ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, από την έναρξη της 

απασχόλησής του. Του αναγνωρίστηκε επίσης, η ακυρότητα της καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας από το ΝΠΔΔ και ότι το ΝΠΔΔ του οφείλει οικονομική 

αποζημίωση, με τους νόμιμους τόκους, επιδόματα αδειών, δώρα Χριστουγέννων και 

Πάσχα, καθώς επίσης και αποδοχή των προσηκόντως προσφερόμενων υπηρεσιών 

του.  

Στη συνέχεια λήφθηκε η αριθ. 40/2013/13-6-2013 Απόφαση Δ.Σ. περί προσωρινής 

υπηρεσιακής κατάταξης υπαλλήλου (συμμόρφωση με ασφαλιστικά μέτρα), στο 

ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. Παπάγου Χολαργού, από 10/4/2013 και μέχρι την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί της υπ’ αριθ. 65983/21116/2011 αγωγής του, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με την ειδικότητα ΤΕ Μουσικών με την οποία 

εργαζόταν παλαιότερα στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χολαργού και με 

την οποία είχε προσληφθεί σε αυτό.  

Από την πλευρά του, το ΝΠΔΔ δεν αποδέχτηκε την ως άνω 58/2014 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αποφασίστηκε η άσκηση του ένδικου μέσου 

της Έφεσης, που κατέθεσε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του στις 12/2/2014, κατά 

του κ. Χαράλαμπου Μιχαηλίδη του Ιωάννη και της ως άνω 58/2014 απόφασης. 

Στη συνέχεια με την 551/2020 απόφασή του, το Μονομελές Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 

Εργατικών Διαφορών) δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση, κατά 

της υπ’ αριθ. 58/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργατικές 

Διαφορές), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο υπάλληλος και ήδη εφεσίβλητος 

κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συνδεόταν με τον εναγόμενο και ήδη 

εκκαλούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με αποτέλεσμα να είναι 

άκυρη η καταγγελία της σύμβασης αυτής, να αναγνωρισθεί ότι η εν λόγω σύμβαση 

έχει τον χαρακτήρα σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και περαιτέρω 

υποχρεώθηκε το εναγόμενο και ήδη εκκαλούν να απασχολεί τον ενάγοντα και ήδη 

εφεσίβλητο και του επιδικάσθηκαν και τα αναφερόμενα στην εκκαλούμενη απόφαση 

ποσά. 

Κατά συνέπεια, με την παρούσα απόφαση το Δ.Σ. καλείται να συστήσει στον Ο.Ε.Υ. 

του Νομικού Προσώπου μία προσωρινή-προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μουσικών σε εκτέλεση και εφαρμογή της 

αριθμ. 551/2020 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 παρ. 5 του Ν.3584/2007 (τροποποίηση οργανισμού για συμμόρφωση σε 

δικαστική απόφαση) και του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002,  «Συμμόρφωση της Διοίκησης 

σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις», η οποία καταργείται κάθε 

οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης, αυτού που την κατέχει. 



 

Με έγγραφη βεβαίωση του Τμήματος Διοικητικού/Οικονομικού, βεβαιώνεται ότι, για 

τη κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας, που θα προκύψει από τη σύσταση στον Ο.Ε.Υ. 

του Νομικού Προσώπου, μίας (1) προσωρινής - προσωποπαγούς θέσης, 

κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΙΔΑΧ  ΤΕ Μουσικών :  

 

1) Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 έχει προβλεφθεί πίστωση, στους 

κατωτέρω κωδικούς: 
 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

15.6021.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου 

264.750,00 € 

15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

με σύμβαση αορίστου χρόνου 

67.000,00 € 

 

2) Θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού 

και για τα επόμενα έτη. 

           

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την σύσταση μιας προσωρινής - προσωποπαγούς θέσης, στον Ο.Ε.Υ. του 

Νομικού Προσώπου, κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας: ΙΔΑΧ / ΤΕ/ Μουσικών, σύμφωνα 

με την ανωτέρω εισήγηση.  
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 48/2020 

 

 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Ιωάννης Κρασσάς 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Σταματία Ζούλια 

 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Ζωγράφου - Γεωργακοπούλου 

 Νίκος Λινοξυλάκης 

 Ιωάννης Μελέας 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 

 Πέτρος Παπαλέξης 
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