
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ      
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ               από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»          5ης Συνεδρίασης 
         του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια τηλεδιάσκεψης,  
μέσω του προγράμματος zoom, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 768-27/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δώδεκα (12) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Αικατερίνη Ραγκούση, 8) Ιωάννης 
Τσάκωνας, 9) Ιωάννης Γρηγορέας, 10) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 11) Γαβριήλ Αραμπατζής & 12) Ευσταθία 
Λιακοπούλου 
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα, Χριστίνα Σερέτη και οι κύριοι Βασίλειος Μπάτρας και Παναγιώτης Ποντίδας δεν 
προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 50/2020 
  
Θέμα: Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά 
εφαρμογή δικαστικής απόφασης 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. τα  παρακάτω: 

 
Με βάση την υπ’ αριθμ. 7054/2019 Απόφαση του Μονομελές Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι ο Αναγνωστός 
Λεωνίδας του Γεωργίου συνδέεται με το Ν.Π. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και 
σύμφωνα με το διατακτικό της, το Ν.Π. υποχρεώθηκε να αποδέχεται τις υπηρεσίες του και να τον 
απασχολεί στην ειδικότητα που αυτός απασχολούνταν και κατά το παρελθόν για λογαριασμό του Νομικού 
Προσώπου και με αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτήν την υπηρεσιακή ένταξη. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 9533/27-5-2020 έγγραφό της, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, μας 
διευκρίνισε ότι η ανωτέρω απόφαση είναι τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή και η Διοίκηση οφείλει να 
συμμορφωθεί προς το διατακτικό της και να απασχολήσει τον συγκεκριμένο εργαζόμενο κατά τον τρόπο 
που ορίζεται στην τελευταία σύμβασή του, προβαίνοντας στις κατά νόμον διοικητικές ενέργειες που 
απαιτούνται για το σκοπό αυτό.  
Γνωρίζοντας ότι η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής συνεδρίασης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2010), κατόπιν παραπομπής σχετικής υπόθεσης, έκρινε ότι «τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών 
δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολούμενων στο δημόσιο 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα 
πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη 
διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών. 
Επομένως και οι αποφάσεις του αρμόδιου Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που επιβάλλουν 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις άνω δικαστικές αποφάσεις, είναι ομοίως 
υποχρεωτικές και απόλυτα δεσμευτικές για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν δε αυτές πλήρες και νόμιμο 
δικαιολογητικό για την εκταμίευση του ποσού της κύρωσης και τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηματικών 
ενταλμάτων». 

ΑΔΑ: ΩΚΙ7ΟΛ02-ΦΑΒ



Μετά την εξέλιξη αυτή, οι εναγόμενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης 
προς τις δικαστικές αποφάσεις του ν. 3068/2002, να εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις. 
Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. οικ. 50410/07.09.2010 για την εφαρμογή των ανωτέρω 
δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, με την πράξη κατάταξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, 
αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της πράξης κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται 
θέσεις και ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχομένου. 
Με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 ορίζεται ότι η τροποποίηση του ΟΕΥ γίνεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Με το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής : 
 «1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. 
α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές 
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων από αυτό φορέων παραμένουν σε ισχύ. 
 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση διορισμού 
των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο 
διορισμού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι 
δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του 
άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που 
διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, 
καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς 
θέσης, κατόπιν προηγούμενης ανακατανομής των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι 
αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. 
 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για το διορισμό των 
αποφοίτων της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 
 4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων 
παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.» 
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η άμεση εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης είναι 
υποχρεωτική για τον ΠΑΟΔΗΛ». 
  
Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 3068/2002 σύμφωνα με τις οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν 
τις σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις. 

2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2010. 

3. Τις εγκυκλίους 50410/7-9-2010 και 24/οικ. 50259/6-9-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 
4. Το άρθρο 10 και το άρθρο 101 του ν. 3584/07, το άρθρο 33 του ν. 4305/2014 
5. Την απόφαση με αρ. 7054/2019 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 
6. Την υπ’ αριθμ. 795/29-5-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Νομικού Προσώπου, 

σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων. 
7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται της 

απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή 
αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και 
νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 ν. 2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση 
προς δικαστική απόφαση. 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. 4564/3819 (ΦΕΚ 1538/τ. Β΄/11-6-2014). 
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Εισηγούμαστε 
 

Τη σύσταση της κάτωθι προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» : 
Μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, στην οποία κατατάσσεται ο 
Αναγνωστός Λεωνίδας του Γεωργίου. 
 
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω εργαζομένου ύψους 8.270,00 €, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Ν.Π. για το έτος 2020 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. : 
Στον Κ.Α. 15.6021.0001 με το ποσό των 6.510,00 € 
Στον Κ.Α. 15.6052.0001 με το ποσό των 1.760,00 € 
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του 
Ν.Π. συνολικού ποσού περίπου 14.170,00 € ετησίως.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Τη σύσταση της κάτωθι προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» : 
Μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, στην οποία κατατάσσεται ο 
Αναγνωστός Λεωνίδας του Γεωργίου. 
 
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω εργαζομένου ύψους 8.270,00 €, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Ν.Π. για το έτος 2020 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. : 
Στον Κ.Α. 15.6021.0001 με το ποσό των 6.510,00 € 
Στον Κ.Α. 15.6052.0001 με το ποσό των 1.760,00 € 
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του 
Ν.Π. συνολικού ποσού περίπου 14.170,00 € ετησίως. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
 
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  3/06/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης 
Γρηγορέας, Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ 
Αραμπατζής  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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