
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 3/2017 Συνεδρίασης 

 της Εκτελεστικής Επιτροπής  του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

  
  Αριθ. απόφασης                                                               Περίληψη 

     10/2017                                               «Λήψη αποφάσεως περί παραιτήσεως  από 

                                                                                 την από 6-10-2014 [αρ. καταθ. 6697/2014] 
                                                                  Έφεση του νομικού προσώπου» 
                                                                                    

            Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του ν.π.δ.δ.  «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 

Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», την  16 Φεβρουαρίου  2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  

και ώρα  11.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή  μετά από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 

σύμφωνα με  τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 3 τακτικών μελών βρέθηκαν  παρόντα -3-  

τακτικά μέλη 

 
 
 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνος Ευσταθίου (Πρόεδρος) Τζώρτζης ∆ελατόλας 

(Αντιπρόεδρος),  Ανδριανός Παυλόπουλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: Ελένη Ζαφειράκη  Νικόλαος Παυλίδης 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης που έχει όπως πιο κάτω : «Λήψη αποφάσεως περί παραιτήσεως από την από 6-10-

2014 [αρ. καταθ. 6697/2014] Έφεση του νομικού προσώπου κατά 1. Γκοβερίνου Γεωργίου, 2. 

Καρακασίδη Ιορδάνη και 3.Καλογήρου Αργυρούλας και  της υπ’ αριθμ. 2526/2014 αποφάσεως 

του Μον. Πρωτ. Αθηνών (διαδ. εργατ. διαφορών)» 

 

 Στις 06.08.2014 επιδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2526/2014 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών (διαδ. 

εργατικών διαφορών), η οποία εκδόθηκε επί αγωγής των: 1) Γεωργίου Γκοβερίνου, 2) Ιορδάνη 

Καρακασίδη και 3) Αργυρούλας Καλογήρου   συμβασιούχων του νομικού  προσώπου, που 

απασχολήθηκαν με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου- μίσθωσης έργου, ως γυμναστές. 

 Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η αγωγή των εναγόντων, αναγνωρίστηκε ότι οι 

ενάγοντες συνδέονται με το ν.π. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την 

έναρξη της απασχόλησης τους και υποχρεώθηκε το νομικό  πρόσωπο  να  απασχολεί τους 

ενάγοντες με τα προ της απόλυσης καθήκοντά τους,  καταβάλλοντας σ’ αυτούς τις αντίστοιχες 

νόμιμες αποδοχές τους.  

 Επίσης η ανωτέρω απόφαση απήγγειλε  χρηματική ποινή ύψους πενήντα (50) ευρώ σε 

βάρος μας για κάθε ημέρα μη αποδοχής των υπηρεσιών τους και κήρυξε την απόφαση 

προσωρινά εκτελεστή. 

 Η αγωγή αφορούσε στην αναγνώριση των συμβάσεων των εναγόντων ως συμβάσεων 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

 Με την υπ΄ αριθ. 90/2014 (ΑΔΑ : ΩΣΔ3ΟΛΨΦ-Μ03) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του νομικού προσώπου, είχε εγκριθεί η άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της 

ανωτέρω υπ΄ αριθ. 2526/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία 

εργατικών διαφορών), και στην συνέχεια ασκήθηκε η από 6-10-2014 [αρ. καταθ. 6697/2014] 

ΑΔΑ: 6ΓΕ3ΟΛΨΦ-6ΕΧ



Έφεση του νομικού προσώπου κατά της υπ’ αριθμ. 2526/2014 αποφάσεως του Μον. Πρωτ. 

Αθηνών (διαδ. εργατ. Διαφορών) [σχετ.1] 

   Παράλληλα  με την  υπ΄ αριθ. 243/2014 (ΑΔΑ : ΩΠΦΝΟΛΨΦ-1ΨΧ) απόφαση Προέδρου του 

νομικού προσώπου  αποφασίσθηκε η αποδοχή των υπηρεσιών των εναγόντων, σύμφωνα με το 

διατακτικό της δικαστικής απόφασης,  οι οποίοι απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο μέχρι 

σήμερα.  

 Πρόσφατα με την : α) υπ΄ αριθ. 297/20.1.2017 αίτηση η  Αργυρούλα Καλογήρου, β) την υπ΄ 

αριθ. 298/20.1.2017 αίτηση ο Γεώργιος Γκοβερίνος και γ) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 299/20.1.2017 

αίτησή του ο Ιορδάνης Καρακασίδης, ζητούν να εξετασθεί η δυνατότητα  παραίτησης του 

νομικού προσώπου, από την ήδη ασκηθείσα έφεση, μετά και την ψήφιση του άρθρου 54 του ν.  

4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/23.12.2016).  

 Επειδή  με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/23.12.2016) τροποποιήθηκε η 

περίπτωση  ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ως εξής : «ιγ΄  αποφασίζει για την 

άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και την παραίτηση 

από αυτά» και με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4447/2016 καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο 

του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 που όριζε ότι «…. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις 

κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την 

άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός 

από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου».  

 Επειδή  στο υπ΄ αριθ.  803/8.2.2017 έγγραφο της Διευθύντριας Άθλησης βεβαιώνεται ότι οι 

αθλούμενοι στα προγράμματα μαζικής άθλησης ανέρχονται σε οκτώ χιλιάδες άτομα  (παιδιά και 

ενήλικες) και οι ανάγκες καλύπτονται με την πρόσληψη κατ΄ έτος, καθηγητών φυσικής αγωγής 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού, λόγω έλλειψης μονίμων και ΙΔΑΧ  καθηγητών φυσικής αγωγής, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι οι αιτούντες-εφεσίβλητοι  καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 

Οργανισμού.   

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι,  δεν είναι πιθανή η ευδοκίμηση της 

εφέσεως στο Εφετείο Αθηνών  καθώς οι αντίδικοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 

Οργανισμού, προς αποφυγή επιπλέον δαπανών από την συζήτηση ενδίκων μέσων που πιθανόν  

δεν θα ευδοκιμήσουν  σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ν’ αποφασίσετε την παραίτηση από  

την από 6-10-2014 [αρ. καταθ. 6697/2014] Έφεση του νομικού προσώπου  κατά 1. Γκοβερίνου 

Γεωργίου, 2. Καρακασίδη Ιορδάνη και 3.Καλογήρου Αργυρούλας και  της υπ’ αριθμ. 2526/2014 

αποφάσεως του Μον. Πρωτ. Αθηνών (διαδ. εργατ. Διαφορών). 

 
   Η  εκτελεστική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 

2.  Την από 6-10-2014 [αρ. καταθ. 6697/2014] Έφεση 

3.  Την υπ’ αριθμ. 2526/2014 απόφαση  του Μον. Πρωτ. Αθηνών 

4.  Τις  α) υπ΄ αριθ. 297/20.1.2017 αίτηση   Αργυρούλας Καλογήρου, β)  υπ΄ αριθ. 

298/20.1.2017 αίτηση  Γεωργίου Γκοβερίνου και γ)  υπ΄ αριθ. πρωτ. 299/20.1.2017 

αίτηση   Ιορδάνη Καρακασίδη 

5.  Το υπ΄ αριθ.  803/8.2.2017 έγγραφο της Διευθύντριας Άθλησης 

6.  Την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4447/2016 

7.  Την από 10-2-2017  γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου κατ’ άρθρο 72 παρ. 2 ν. 

3852/2010 

8. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Άθλησης. 
 

ΑΔΑ: 6ΓΕ3ΟΛΨΦ-6ΕΧ



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
          Την  παραίτηση από  την από 6-10-2014 [αρ. καταθ. 6697/2014] Έφεση του νομικού 

προσώπου  κατά 1. Γκοβερίνου Γεωργίου, 2. Καρακασίδη Ιορδάνη και 3.Καλογήρου Αργυρούλας 

και  της υπ’ αριθμ. 2526/2014 αποφάσεως του Μον. Πρωτ. Αθηνών (διαδ. εργατ. Διαφορών),  

διότι δεν είναι πιθανή η ευδοκίμηση της εφέσεως στο Εφετείο Αθηνών  καθώς οι αντίδικοι 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού. 

 
 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό – 10 - και δημοσιεύθηκε την 20/2/2017. 

Μετά το τέλος των θεμάτων ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

        
                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                               ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ 
 
 
                                                                                    ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                        

                                                                                         

ΑΔΑ: 6ΓΕ3ΟΛΨΦ-6ΕΧ
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