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Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Λήψη απόφασης για έγκριση της 2/2021 απόφασης του ΔΣ του ΟΠΚΑΠ που αφορά
στην άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμ. 6838/2020 απόφασης
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα , στις 31 του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8057/19/26-03-2021 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και
δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη
συνεδρίαση 37 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.
ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.
ΘΑΝΟΥ Μ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.
ΜΑΘΑΣ Ι.
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.
ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.
ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
18 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
19 ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.
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ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.
ΧΑΛΑΡΗ Α.
ΔΗΜΟΥ Π.
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.
ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.
ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ
ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.

ΑΠΟΝΤΑ
1
2
3
4

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με
την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10
της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’ αρ. 40/2020 , 163/2020 &
426/20020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' αρ. πρωτ. 60249/22-9-20
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
σε συνδυασμό με το άρθρο
παρ. 1 της
Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την 2/2021 απόφαση του ΟΠΚΑΠ
που έχει ως εξής:
<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Από το πρακτικό της με αριθμό:1/2021
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικ. Συμβουλίου
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2021
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμ. 6838/2020 απόφασης
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Μέγαρο, σήμερα την 1η του μήνα Μαρτίου του έτους
2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής, ύστερα από την με
αριθμό πρωτοκόλλου: 608/25-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε
κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) με τίτλο: «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών παρέστησαν στη
συνεδρίαση τα 11 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1 Ο. Σιουμπάλα, Πρόεδρος
1
Α. Τζαμπαζόγλου
2

Β. Κουτσανδρέας

2

Γ. Σκορδάκης

3

Κ. Ασημακοπούλου

3

Ν. Βρεττός

4

Α. Βρετού

4

Α. Αρβανιτάκης

5

Α. Ρέντζη

6

Μ. Οικονόμου

7

Μ. Κωνσταντουλάκη

8

Ε. Γεωργακόπουλος

9

Σ. Ζήσης

10 Β. Κουτσοβασίλης
11 Κ. Μάντζιος (αναπληρωματικό μέλος)
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1,
του ΦΕΚ 534/τ.Β΄/10-02-2021 (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021) στο πλαίσιο λήψης «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.»
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής, εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του την με αρ. πρωτ. 3368/05-02-2021 εισήγηση (σε ορθή επανάληψη την 10-02-2021) της
Δικηγόρου του Δήμου και των ΝΠΔΔ , που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ΄Ασκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ αριθμ. 6838/2020 απόφασης του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)
Σχ. Το με αρ. πρωτ. 266 /1.2.2021 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η παραπάνω απόφαση στην
ΝΥ
1)Οι Στρατούρη Κων/να-Ελένη και συνολικά 46 συμβασιούχοι του ΟΠΚΑΠ άσκησαν την από 19.6.2017
και με αρ. καταθέσεως 553418/1612/2017 αγωγή τους στο Μον. Πρωτ. Αθ. με κύριο αίτημα να
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αναγνωριστεί ότι συνδέονται με το ΝΠΔΔ με μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Η
αγωγή τους αυτή απερρίφθη με την 1551/2018 απόφαση του ΜΠΑ και επί της από 7.2.2019 εφέσεως
που άσκησαν εξεδόθη η 6838/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή την αγωγή για
44 ενάγοντες κρίνοντας:<<Απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη όσον αφορά τον 35ο ενάγοντα
(Καραβασίλη Παντελή). Δέχεται την έφεση.
Εξαφανίζει την 1551/2018 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθ. Απορρίπτει την αγωγή όσον αφορά τον 31 ο
ενάγοντα (Ευάγγελος Μανδράκας). Δέχεται την αγωγή ως προς τους 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η,
10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η, 18η, 19η, 20η, 21η, 22η, 23η, 24η, 25η, 26η, 27η, 28η, 29η,
30ο, 32η, 33η, 34η, 36η, 37η, 38η, 39η, 40η, 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, και 46η ενάγοντες. Αναγνωρίζει
ότι οι αμέσως προηγούμενοι ενάγοντες συνδέονται με το εναγόμενο, Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου», με συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Υποχρεώνει το εναγόμενο ως άνω νομικό πρόσωπο να αποδέχεται τις υπηρεσίες των προαναφερόμενων
εναγόντων σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, με την ειδικότητα και στη θέση που οι πρώτοι εργάζονταν,
καταβάλλοντάς τους τις νόμιμες αποδοχές τους, που αντιστοιχούν στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
αυτών καθώς και στην υπηρεσιακή τους ένταξη, με την απειλή χρηματικής ποινής ποσού διακοσίων (200)
ευρώ υπέρ καθενός αυτών (ως άνω εναγόντων), για κάθε ημέρα παράλειψης συμμόρφωσης του
εναγόμενου στην παραπάνω υποχρέωσή του.>>
Η απόφαση αυτή επεδόθη στον ΟΠΚΑΠ την 1/2/2021 και το ΝΠΔΔ έχει δικαίωμα να ασκήσει κατ΄
αυτής το ένδικο μέσο της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
2) Το άρθρο 1 του ν.3068/2002 ορίζει: <<Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της
υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων>>.
3) Στο άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ι του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται για την
αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση του ΔΣ ότι : ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή
την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν
το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση
ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
4) Στην προκείμενη περίπτωση, η ένδικη διαφορά είναι τελεσίδικη, δεν έχει χρηματικά αποτιμητό
αντικείμενο, δεν αφορά άμεσα μισθολογικές παροχές, αλλά τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό υφιστάμενων
εργασιακών σχέσεων.
Κατά τον τρόπον αυτό, με τις διατάξεις που έχουν προπαρατεθεί, παρέχεται πλέον στα αρμόδια όργανα
των ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού το δικαίωμα να αποφασίζουν να μην ασκούν ένδικα μέσα, ειδικά κατά
αποφάσεως , όπως η αναφερομένη στο θέμα, που αναγνώρισε και προσδιόρισε την εργασιακή σχέση
των παραπάνω εργαζομένων με το ΟΠΚΑΠ.
5) Κατόπιν τούτων ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ότι, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1
περ. ι του Ν. 3852/2010 και 1 ν. 3068/2002 , το ΔΣ, νομίμως μπορεί να λάβει απόφαση για την αποδοχή
και την μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 6838/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς
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Επισημαίνω , τέλος, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραίτηση του ΟΠΚΑΠ από την άσκηση των
ενδίκων μέσων, εφ’ όσον αυτή αποφασισθεί, είναι η προηγούμενη παραίτηση εκ μέρους των εναγόντων
από τυχόν αξιώσεις για αναδρομική λήψη τυχόν διαφορών μισθών, επιδομάτων, αδειών, ασφαλιστικών
εισφορών κλπ με ειδική δήλωση, που θα καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΟΠΚΑΠ
Εφόσον αποφασιστεί η μη άσκηση αναίρεσης πρέπει να διαβιβαστεί η απόφαση στο αρμόδιο τμήμα για
την περαιτέρω διαδικασία πρόσληψης .
Σημείωση προθεσμία αναίρεσης 1/3/2021.
Η δικηγόρος του Δήμου και των ΝΠΔΔ
Ευθυμία Καδδά»
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δικηγόρου του Δήμου
και των ΝΠΔΔ καθώς και τις σαράντα τέσσερις (44) Υπεύθυνες Δηλώσεις, που κατατέθηκαν στον
ΟΠΚΑΠ και ειδικότερα :
Α) Τις -37- Υπεύθυνες Δηλώσεις των συμβασιούχων υπαλλήλων :
Α.Π. 416/10-02-2021 ΣΤΡΑΤΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ, Α.Π. 422/11-02-2021 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ, Α.Π. 425/11-02-2021 ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, Α.Π. 427/11-02-2021 ΚΑΦΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
Α.Π. 428/11-02-2021 ΠΟΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Α.Π. 431/11-02-2021 ΜΑΝΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,
Α.Π. 432/11-02-2021 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ, Α.Π. 433/11-02-2021 ΛΑΚΑΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
Α.Π. 434/11-02-2021 ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Α.Π. 435/11-02-2021 ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
Α.Π. 436/11-02-2021 ΑΛΒΕΡΤΗ ΑΓΝΗ, Α.Π. 437/11-02-2021 ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
Α.Π. 438/11-02-2021 ΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Α.Π. 439/11-02-2021 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ,
Α.Π. 440/11-02-2021 ΣΙΝΝΗ ΚΑΛΙΟΠΠΗ, Α.Π. 442/11-02-2021 ΜΑΡΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
Α.Π. 443/11-02-2021 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΤΡΙΑΔΑ, Α.Π. 444/11-02-2021 ΠΛΑΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
Α.Π. 445/11-02-2021 ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Α.Π. 446/11-02-2021 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,
Α.Π. 447/11-02-2021 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Α.Π. 448/11-02-2021 ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ,
Α.Π. 449/11-02-2021 ΖΑΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Α.Π. 460/11-02-2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ,
Α.Π. 461/12-02-2021 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, Α.Π. 462/12-02-2021 ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,
Α.Π. 469/12-02-2021 ΠΑΡΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Α.Π. 470/12-02-2021 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Α.Π. 471/12-02-2021 ΚΟΥΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Α.Π. 472/12-02-2021 ΒΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ,
Α.Π. 473/11-02-2021 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Α.Π. 481/12-02-2021 ΒΑΡΔΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ,
Α.Π. 494/15-02-2021 ΛΙΑΚΟΥ ΑΓΑΘΗ, Α.Π. 501/15-02-2021 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
Α.Π. 503/15-02-2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Α.Π. 509/16-02-2021 ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ και
Α.Π. 552/19-02-2021 ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, με τις οποίες δηλώνει η καθεμία ότι: «1) Δεν έχω και δε
διατηρώ οποιαδήποτε μισθολογική αξίωση κατά του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μέχρι την
ολοκλήρωση της πρόσληψής μου, η οποία αξίωση απορρέει από την αναγνώριση της συμβάσεώς μου
ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει της 6838/2020 απόφασης του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) που έκανε δεκτή την από 19/06/2017 και με αρ.
κατάθεσης 553418/1612/2017 αγωγή μου και 2) Σε κάθε περίπτωση, παραιτούμαι από κάθε τυχούσα
μισθολογική μου αξίωση μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψής μου ήτοι μισθούς υπερημερίας,
αποζημίωση, τόκους, επιδόματα, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα 176€, έξοδα κίνησης και κάθε
επίδομα ή μισθολογική αξίωση και αν ρητά δεν μνημονεύεται στην παρούσα».
Β) Τις – 7- Υπεύθυνες Δηλώσεις των συμβασιούχων υπαλλήλων :
Α.Π. 450/11-02-2021 ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΉ, Α.Π. 504/15-02-2021 ΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ,
Α.Π. 513/17-02-2021 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Α.Π. 548/19-02-2021 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ,
Α.Π. 555/19-02-2021 ΒΕΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, Α.Π. 557/19-02-2021 ΓΑΣΠΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ και
Α.Π. 586/23-02-2021 ΚΙΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, με τις οποίες δηλώνει η καθεμία ότι: 1) Δεν επιθυμώ την
εκτέλεση ως προς εμένα της υπ’ αριθμ.6838/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ώστε να
αναλάβω εργασία στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας»
Ο.Π.Κ.Α.Π. του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής και 2) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα και αξίωση που
απορρέει από την 6838/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (εργατικές διαφορές) και από
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το δικαίωμα και το δικόγραφο της από 19/06/2017 και με αριθμό κατάθεσης 553418/1612/2017 αγωγής
μου, παραιτούμενη από κάθε μισθολογική αξίωση που απορρέει από αυτή έως σήμερα.»
μετά από συζήτηση και τη διαφωνία των κκ. Ε. Γεωργακόπουλου και Σ. Ζήση, ως προς την παράγραφο
που αναφέρει «την παραίτηση εκ μέρους των εναγόντων από τυχόν διαφορών μισθών, επιδομάτων,
αδειών, ασφαλιστικών εισφορών κλπ με ειδική δήλωση, που θα καταθέσουν στο πρωτόκολλο του
ΟΠΚΑΠ»:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
(ο κ. Μάντζιος απέχει λόγω ασυμβίβαστου, ως εργαζόμενος ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ)

Αποδέχεται την με αριθμ. 6838/2020 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) και τη μη άσκηση αναίρεσης κατά αυτής της απόφασης,
σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου και των ΝΠΔΔ.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου προς έγκριση.
Η παρούσα απόφαση, αφού διαβάστηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πήρε αριθμό
2/2021 και υπογράφεται:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01-3-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΛΓΑ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ψηφίζοντας με
ανάταση χειρός
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την σχετική απόφαση του ΟΠΚΑΠ, την
6838/2020 απόφση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών , τα λοιπά σχετικά έγγραφα που αναφέρονται
στην ανωτέρω απόφαση του ΟΠΚΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση
έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 2/2021 απόφαση του ΟΠΚΑΠ και κατά συνέπεια αποδέχεται την με αριθμ. 6838/2020 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) και τη μη άσκηση αναίρεσης κατά αυτής.
Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ. κ. Διαβολίτσης, Λασκαρίδης,
Δούρου, Παπαδακάκης, Βρεττός.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 25/31-03-2021
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
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