
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.09/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                             Περίληψη 
66/2019                                                «Λήψη απόφασης επί εκκρεμουσών αγωγών & αιτήσεων  
                                                    λήψης ασφαλιστικών μέτρων (24) εργαζομένων του ν.π.  
                                                                    με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που παρατάθηκαν» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 19 Απριλίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.2600/16-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -4- τακτικά μέλη και -4- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Βασιλική Μαργαρίτη, Ιωάννης Βασσάλος, 
Θεόδωρος Χαριτίδης, Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, 
Βάιος Γιαννίρης, Ευτυχία Λαδά, Δημήτριος Θεμιστοκλέους και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης 
Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, 
Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, 
Ελένη Χατσαρίδου και Αναστασία Μεζίνη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα 
τακτικά μέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Δημήτριος 
Θεμιστοκλέους και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 11ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
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Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και το  θέμα που αφορά την λήψη απόφασης  
επί των αγωγών και αιτήσεων  λήψης ασφαλιστικών μέτρων είκοσι τεσσάρων (24) 
εργαζομένων του νομικού προσώπου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου που παρατάθηκαν αρχικά λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων και στην συνέχεια 
λόγω λήψης προσωρινών διαταγών δικαστηρίων. 

 
 Οι ανωτέρω είκοσι τέσσερις (24) εργαζόμενοι που απασχολούνται στο νομικό  μας 
πρόσωπο στην καθαριότητα και σε διάφορες βοηθητικές εργασίες των υπηρεσιών  
ήτοι στους βρεφικούς, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήριο 
(Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού & Αναψυχής) είναι απολύτως απαραίτητοι αφού το 
νομικό πρόσωπο διαθέτει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα, 
βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς και ο Δήμος   Καλλιθέας αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένος. Κρίνεται ότι θα 
υποβαθμισθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες εάν οι ανωτέρω 
εργαζόμενοι αποχωρήσουν, με άμεσο αντίκτυπο στις ευαίσθητες δομές φιλοξενίας 
βρεφών & νηπίων καθώς και αθλουμένων όλων των ηλικιών, που χρησιμοποιούν τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα και κολυμβητήριο.  

 
Το ανωτέρω προσωπικό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στους ευαίσθητους 
χώρους.  
  
Επισημαίνουμε ότι η εργαζόμενη Μαρίνα Μιχαηλίδου του Νικολάου ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών, απασχολήθηκε στο νομικό πρόσωπο έως 4/4/2018.  Στη συνέχεια με 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2366/18.4.2018  Υπεύθυνη δήλωσή της δεν αποδέχθηκε την 
απασχόλησή της στις υπηρεσίες του νομικού προσώπου με προσωρινές διαταγές, 
αναμένοντας την οριστική απόφαση.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε: 
 α) για την λήψη σχετικής απόφασης   
 β) όπως εξουσιοδοτήσετε τον εκπρόσωπο του νομικού μας προσώπου,  ο οποίος θα 
παραστεί και θα γνωστοποιήσει ενώπιον των δικαστηρίων ότι η παραμονή των 
ανωτέρω εργαζομένων στο νομικό μας πρόσωπο,  εξυπηρετεί πράγματι τα 
συμφέροντα αυτού και επιτρέπει  την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του, πρόκειται 
δε για προσωπικό που έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία γεγονός που συμβάλει στην 
παραγωγικότερη εν γένει λειτουργία του οργανισμού μας. 
γ) να συνομολογεί ο οργανισμός μας  δια των δικηγόρων του, το πραγματικό των 
αγωγών - αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων ως προς τη διάρκεια  των 
συμβάσεων και τις ειδικότητες των συμβασιούχων, εφόσον τα στοιχεία αυτά 
ανταποκρίνονται στα τηρούμενα υπηρεσιακά στοιχεία. 
δ) Να ζητά, δια των κατατεθειμένων προτάσεων του νομικού μας προσώπου, την 
παραδοχή των αγωγών – αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων των εναγόντων – 
αιτούντων συμβασιούχων, δεδομένου ότι η παραμονή τους στο νομικό πρόσωπο 
εξυπηρετεί πράγματι τα συμφέροντα αυτού και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των 
υπηρεσιών του, πρόκειται δε για προσωπικό που έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία γεγονός 
που συμβάλλει στην παραγωγικότερη εν γένει λειτουργία του οργανισμού μας. 

   

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
            2.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 

ΑΔΑ: 63ΔΥΟΛΨΦ-ΤΛΒ



   3. Ότι οι ανωτέρω είκοσι τέσσερις (24) εργαζόμενοι που απασχολούνται στο 
νομικό  μας πρόσωπο σε υπηρεσίες καθαριότητας και σε διάφορες βοηθητικές 
εργασίες στους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, Δημοτικό 
Πάρκο Αθλητισμού & Αναψυχής (κολυμβητήριο), είναι απολύτως απαραίτητοι αφού το 
νομικό πρόσωπο διαθέτει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα, 
βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς και ο Δήμος Καλλιθέας αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένος. Κρίνεται ότι θα 
υποβαθμισθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, εάν οι ανωτέρω 
εργαζόμενοι αποχωρήσουν, με άμεσο αντίκτυπο στις ευαίσθητες δομές φιλοξενίας 
βρεφών & νηπίων καθώς και αθλουμένων όλων των ηλικιών, που χρησιμοποιούν τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα και το δημοτικό κολυμβητήριο.  
Πρόκειται ειδικότερα για τους αιτούντες – ενάγοντες - εκκαλούντες που 
περιλαμβάνονται στην από 12.4.2018 (με ΓΑΚ 35774/2018 και ΕΑΚ 3724/2018) 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Επιπλέον, περιλαμβάνονται στην από 11.9.2018 Έφεση (με ΓΑΚ 84454/2018 και ΕΑΚ 
5723/2018 κατάθεσης και με ΓΑΚ 7973/2018 και ΕΑΚ 6562/2018 προσδιορισμού) 
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία ασκήθηκε μετά την απόρριψη της 
από 9.1.2018 (με ΓΑΚ 1791/2018 και ΕΑΚ 57/2018) αγωγή τους ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι οι: 1. Ελένη Δεληγιαννίδη, 2. Παναγιώτης Γιαχαλής, 3. 
Λαρίσα Κέσοβα, 4. Ελβίρα Αλεξιάδου, 5. Βαρβάρα Αντώναρου, 6. Μαρία Αγαζαριάν, 
7. Χρυσούλα Καρακατσάνη, 8. Χρυσάνθη Μαυροϊδόγγονα, 9. Ευαγγελία Ζαμπέλη, 10. 
Μαρία Ραββά, 11. Μαρίνα Μιχαηλίδου, 12. Ιουλία Ρόζου, 13. Θεοδώρα Φεστερίδου, 
14. Θεοδώρα Καψάνη, 15. Καλλιόπη Κουσκουνά, 16. Ελένη Καράκωστα, 17. 
Αικατερίνη Αραμπού, 18. Δημήτριος Μωϋσιάδης, 19. Θεώνη Ζεάκη, 20. Γρηγόριος 
Ιωαννίδης, 21. Βασίλειος Γεωργιάδης, 22. Μιχαήλ Βουρλιώτης, 23. Στυλιανός 
Καλαϊτζίδης, 24. Σεραφείμ Τσελέπης.  
 

4.  Το ανωτέρω προσωπικό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στους 
ευαίσθητους χώρους του νομικού μας προσώπου.   

  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1ον    Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού μας προσώπου 
κ. Κωνσταντίνο Αγγ. Ευσταθίου, να παραστεί και να γνωστοποιήσει ενώπιον των 
δικαστηρίων ότι η παραμονή στο νομικό μας πρόσωπο των ανωτέρω  εργαζομένων, 
οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με 
προσωρινές διαταγές του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  εξυπηρετεί πράγματι 
τα συμφέροντα αυτού και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του, 
πρόκειται δε για προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχει ήδη 
αποκτήσει εμπειρία γεγονός που συμβάλει στην παραγωγικότερη εν γένει λειτουργία 
του οργανισμού μας. 
 
Ειδικότερα πρόκειται για τους εξής εργαζόμενους: 
 
1. Ελένη Δεληγιαννίδη, 2. Παναγιώτης Γιαχαλής, 3. Λαρίσα Κέσοβα, 4. Ελβίρα 
Αλεξιάδου, 5. Βαρβάρα Αντώναρου, 6. Μαρία Αγαζαριάν, 7. Χρυσούλα Καρακατσάνη, 
8. Χρυσάνθη Μαυροϊδόγγονα, 9. Ευαγγελία Ζαμπέλη, 10. Μαρία Ραββά, 11. Μαρίνα 
Μιχαηλίδου, 12. Ιουλία Ρόζου, 13. Θεοδώρα Φεστερίδου, 14. Θεοδώρα Καψάνη, 15. 
Καλλιόπη Κουσκουνά, 16. Ελένη Καράκωστα, 17. Αικατερίνη Αραμπού, 18. Δημήτριος 
Μωϋσιάδης, 19. Θεώνη Ζεάκη, 20. Γρηγόριος Ιωαννίδης, 21. Βασίλειος Γεωργιάδης, 
22. Μιχαήλ Βουρλιώτης, 23. Στυλιανός Καλαϊτζίδης, 24. Σεραφείμ Τσελέπης.  
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Επισημαίνουμε ότι η εργαζόμενη Μαρίνα Μιχαηλίδου του Νικολάου ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών, απασχολήθηκε στο νομικό πρόσωπο έως 4/4/2018.  Στη συνέχεια με 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2366/18.4.2018  Υπεύθυνη δήλωσή της δεν αποδέχθηκε την 
απασχόλησή της στις υπηρεσίες του νομικού προσώπου με προσωρινές διαταγές, 
αναμένοντας την οριστική απόφαση.  
 
2ον   Συνομολογεί ο οργανισμός μας  δια των δικηγόρων του το πραγματικό της 
έφεσης, αγωγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των ανωτέρω αναφερομένων 
εργαζομένων, ως προς τη διάρκεια  των συμβάσεων και τις ειδικότητες τους εφόσον τα 
στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στα τηρούμενα υπηρεσιακά στοιχεία. 
 
3ον Ζητά, δια των κατατεθειμένων προτάσεων του νομικού μας προσώπου, την 
παραδοχή των ανωτέρω αναφερομένων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ήτοι της 
εφέσεως, της αγωγής και της αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων των 
εκκαλούντων - εναγόντων – αιτούντων συμβασιούχων, δεδομένου ότι η παραμονή 
τους στο νομικό πρόσωπο εξυπηρετεί πράγματι τα συμφέροντα αυτού και επιτρέπει 
την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του, πρόκειται δε για προσωπικό που έχει ήδη 
αποκτήσει εμπειρία γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγικότερη εν γένει λειτουργία 
του οργανισμού μας. 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -66- και δημοσιεύθηκε την 23/04/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

   

 ΜΩΫΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

   

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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