
       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 28ης/09-11-2020 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.  

 

Αριθ. Απόφασης 127/2020 

 
Θέμα: Λήψη απόφασης επί της από 30-10-2020 και με αρ. πρωτ. 6204/3-11-2020 αίτησης 20 
απασχολούμενων συμβασιούχων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. ΟΠΑΑΠ περί αποδοχής ή 
μη της από 20-02-2020 με αρ. ΓΑΚ 15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020 αγωγής τους. 

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 13.30’ έως 14:30’ μ.μ., πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π. ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6338/09-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με ενημέρωση για τα θέματα μέσω e-mail και η ψηφοφορία έγινε 
μέσω τηλεφώνου και e-mail σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και την  υπ. 
αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
και σε εφαρμογή της Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899), για 
το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και τις 30-11-2020 και για λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας στα πλαίσια εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμφώνησαν και 
συμμετείχαν 9 μέλη και ονομαστικά :  
 
Ο Πρόεδρος κ. Πλέστης Αλέξανδρος  
και τα εξής τακτικά μέλη: Βορύλλα-Ιατροπούλου Ελένη, Μπέτσης Βασίλειος, Αεράκη Μαρία, 
Καλαντώνης Ιωάννης, Φλουσκούνης Φίλιππος, Χιώτης Δημήτριος, Δημητρίου Αθανάσιος, Βαρβαρίγου 
Κλαυδία 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περι «Λήψη απόφασης επί της από 30-
10-2020 και με αρ. πρωτ. 6204/3-11-2020 αίτησης 20 απασχολούμενων συμβασιούχων στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. ΟΠΑΑΠ περί αποδοχής ή μη της από 20-02-2020 με αρ. ΓΑΚ 
15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020 αγωγής τους.», έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.: 

Α. Την από 30.10.2020  και με αριθμό πρωτοκόλλου 6204/03.11.2020 αίτηση, προς το Νομικό μας 

Πρόσωπο, των : 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Ο.Π.Α.Α.Π.» 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
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1.  Αποστολοπούλου Δήμητρας ΠΕ Νηπιαγωγός 04.02.2019 032589170 

2.  Αρδούνη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014 077074181 

  3.  Ασπρούλη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 02.09.2013 103750410 

  4.  Βλαχάκη Αργυρώς ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015 105862568 

  5.  Γόγολου Βασιλικής ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014 077790197 

  6.  Δράμαλη Πασχάλης ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015 070671476 

  7.  Καμαρούτς Μιχαέλας ΔΕ Μαγείρων 02.09.2013 115547957 

  8.  Κανάκη Μαρίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 145621792 

  9.  Καραγιάννη Αποστολίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013 139155446 

  10.  Κόλλια Κυριακής ΔΕ Βοηθ. 

Βρεφονηπιοκόμος 

22.01.2018 077694486 

  11.  Μορφωνιού Ευαγγελίας ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015 055097226 

 12. Ντάβαρη Ειρήνης ΥΕ Καθαριότητας 29.08.2013 067738676 

13. Παπαγιαννοπούλου Δήμητρας ΔΕ Βοηθ. 

Βρεφονηπιοκόμος 

22.01.2018 070675045 

14. Ραφαηλίδου Αγαθή-Νεκταρία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 01.12.2015 131777290 

15. Σιαμέτη Γεωργίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013 102964402 

16. Σταλημέρου Ευγενίας ΔΕ Βοηθ. 

Βρεφονηπιοκόμος 

29.08.2013 038650063 

17. Τσάτση Ελεωνόρας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 148711207 

18. Φιλίππου Ειρήνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 140565451 

19. Χάππα Παναγιώτας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 300179411 

 

 20. Σφέτσιου Αντιγόνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 05.12.2016 113665628 

     

με την οποία ζητούν την αποδοχή της από 20.02.2020 και με ΓΑΚ 15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020  

αγωγής τους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία (αγωγή) ζητούν :  

«Να αναγνωριστεί ότι  οι διαδοχικές συμβάσεις μας ήταν εξ αρχής για έκαστο και εκάστη από 

εμάς μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την ανωτέρω για καθένα και 

καθεμία από εμάς ειδικότητα και ότι συνδεόμαστε με το εναγόμενο με εξ αρχής έγκυρη σύμβαση  

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να μας απασχολεί σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, με την ειδικότητα 

και στην θέση που ήδη απασχολούμαστε, να μας καταβάλει δε τις αποδοχές που αντιστοιχούν σύμφωνα 

με το νόμο, στα τυπικά και ουσιαστικά μας προσόντα και στην υπηρεσιακή μας ένταξη, με την απειλή 

χρηματικής ποινής ύψους 200 ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης ου, στην απόφαση που θα 

εκδοθεί. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ου θα εκδοθεί και να καταδικαστεί το αντίδικο 

στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη». 

Β) Την από 09/11/2020  και με αριθμό πρωτοκόλλου 6331/09-11-2020 αίτηση –υπεύθυνη 

δήλωση των ανωτέρω,  στην οποία αναφέρουν τα εξής, κατά λέξη :  
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«Με την από 30.10.2020  και με αριθμό πρωτοκόλλου 6204/03.11.2020 αίτησή μας, προς το 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία : «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού 

και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Πλατεία Δημοκρατίας 

αριθμός 1) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997839246 της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, την οποία 

υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΙΔΕΡΗΣ (ΑΜ ΔΣΑ 27717), ζητήσαμε την 

αποδοχή της από 20.02.2020 και με ΓΑΚ 15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020  αγωγής μας, ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητάμε :  

«Να αναγνωριστεί ότι  οι διαδοχικές συμβάσεις μας ήταν εξ αρχής για έκαστο και εκάστη από 

εμάς μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την ανωτέρω για καθένα και 

καθεμία από εμάς ειδικότητα και ότι συνδεόμαστε με το εναγόμενο με εξ αρχής έγκυρη σύμβαση  

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να μας απασχολεί σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, με την ειδικότητα 

και στην θέση που ήδη απασχολούμαστε, να μας καταβάλει δε τις αποδοχές που αντιστοιχούν σύμφωνα 

με το νόμο, στα τυπικά και ουσιαστικά μας προσόντα και στην υπηρεσιακή μας ένταξη, με την απειλή 

χρηματικής ποινής ύψους 200 ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης ου, στην απόφαση που θα 

εκδοθεί. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ου θα εκδοθεί και να καταδικαστεί το αντίδικο 

στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη». 

Με την παρούσα ζητάμε και πάλι να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΟΠΑΑΠ περί  αποδοχής της ανωτέρω αγωγής μας, από την οποία παραιτούμαστε του αιτήματος της 

αγωγής για  απειλή χρηματικής ποινής και καταδίκης σε δικαστική δαπάνη, και, συγχρόνως, εφόσον 

γίνει η αποδοχή  αυτή, 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
Ότι 

1) Θέτουμε την εργασία μας στη διάθεση του ΟΠΑΑΠ, που δικαιούται και μπορεί να μας 

τοποθετήσει και να μας απασχολεί σε οποιαδήποτε θέση κρίνει αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες του και 

ανεξαρτήτως της απόφασης που θα εκδοθεί, 

2) Παραιτούμαστε  ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή μας κατά του ΟΠΑΑΠ, που έχει 

γεννηθεί στο χρονικό διάστημα από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών μας σε αυτό μέχρι τη νόμιμη 

ανάληψη υπηρεσίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αφορά σε 

τυχόν διαφορές αποδοχών, επιδόματα και δώρα εορτών ή/και αδείας, οικογενειακά επιδόματα ή 

παροχές, αποζημίωση για τυχόν υπερωριακή απασχόληση ή για μη ληφθείσες άδειες ή για 

καταβληθείσες (ή μη) ασφαλιστικές εισφορές, χρονοεπιδόματα, επιδόματα εξομάλυνσης ή/και θέσης, 

ειδικά επιδόματα, έξοδα κίνησης και εν γένει οποιασδήποτε μορφής αποδοχές ή αποζημίωση ή ακόμα 

και χρηματική ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που σχετίζεται και προκύπτει από την παροχή των 

υπηρεσιών μας.  

 Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας παραίτησής μας, δηλώνουμε ότι δεν έχουμε ασκήσει άλλη 

σχετική αγωγή κατά του ΟΠΑΑΠ και δεν πρόκειται να ασκήσουμε στο μέλλον. Σε περίπτωση που έχει 

ήδη ασκηθεί τέτοια αγωγή, υποχρεούμαστε να παραιτηθούμε άμεσα νομίμως από το δικόγραφο και το 

δικαίωμά της, άλλως εξουσιοδοτούμε ανέκκλητα τον ΟΠΑΑΠ να το πράξει αυτό επ’ ονόματί μας. 

 Επιπρόσθετα, και ειδικότερα δηλώνουμε υπεύθυνα και τα εξής : 
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Έχοντας πλήρως τούτο το δικαίωμα και μην έχοντας μεταβιβάσει, εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή 

άλλως πως δεσμεύσει προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου τις κάτωθι 

σχετικές αξιώσεις, μη έχοντας παραιτηθεί από δικαίωμα συμβιβασμού ή άλλως δεσμευτεί σχετικώς και 

μη έχοντας οι αξιώσεις αυτές συντηρητικώς ή αναγκαστικώς κατασχεθεί, με το παρόν 

ΠAPAITOYMAΣΤΕ ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε είδους οικονομικές αξιώσεις που πηγάζουν από 

την ενδεχόμενη αναγνώριση από το Δικαστήριο της σχέσης εργασίας μας ως μιας ενιαίας σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (πλην της αναγνώρισης της μισθολογικής και 

βαθμολογικής μας προϋπηρεσίας στα πλαίσια της κατάταξης μας σε θέση ΙΔΑΧ).Η κατά τα ως άνω 

παραίτηση μας από τις αξιώσεις μας, είναι ισχυρή υπό την αίρεση έκδοσης θετικής απόφασης από το 

δικαστήριο και μετατροπής των συμβάσεων μας σε μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. 

Γ. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ενάγουσες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νομικού 

Προσώπου και η εργασία τους είναι απόλυτα απαραίτητη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 

του Νομικού Προσώπου, 

Δ. Την από 09.11.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6332/09-11-2020 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβούλου του Νομικού Προσώπου Αντωνίου Βουδούρη 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ομόφωνα,  
 
Α. Αποδέχεται, κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΚΠολΔ, την ιστορική και 
νομική βάση καθώς και το αίτημα της από 20.02.2020 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 15907/2020 και 
Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 407/2020  αγωγής των  : 
 

  1.Αποστολοπούλου 

Δήμητρας 

ΠΕ Νηπιαγωγός 04.02.2019 032589170 

  2.Αρδούνη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014 077074181 

  3.Ασπρούλη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 02.09.2013 103750410 

  4.Βλαχάκη Αργυρούς ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015 105862568 

  5.Γόγολου Βασιλικής ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014 077790197 

  6.Δράμαλη Πασχάλη ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015 070671476 

  7.Καμαρούτς Μιχαέλας ΔΕ Μαγείρων 02.09.2013 115547957 

  8.Κανάκη Μαρίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 145621792 

  9.Καραγιάννη Αποστολίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013 139155446 

 10.Κόλλια Κυριακής ΔΕ Βοηθ. 

Βρεφονηπιοκόμος 

22.01.2018 077694486 

 11.Μορφωνιού Ευαγγελίας ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015 055097226 

 12.Ντάβαρη Ειρήνης ΥΕ Καθαριότητας 29.08.2013 067738676 

 13.Παπαγιαννοπούλου 

Δήμητρας 

ΔΕ Βοηθ. 

Βρεφονηπιοκόμος 

22.01.2018 070675045 

 14.Ραφαηλίδου Αγαθής-

Νεκταρίας 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 01.12.2015 131777290 
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 15.Σιαμέτη Γεωργίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013 102964402 

 16.Σταλημέρου Ευγενίας ΔΕ Βοηθ. 

Βρεφονηπιοκόμος 

29.08.2013 038650063 

 17.Τσάτση Ελεωνόρας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 148711207 

 18.Φιλίππου Ειρήνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 140565451 

 19.Χάππα Παναγιώτας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014 300179411 

 

 20.Σφέτσιου Αντιγόνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 05.12.2016 113665628 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(Τμήμα Εργατικών Διαφορών). 

 

Β. Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο, με έμμισθη εντολή, του Νομικού 

Προσώπου Αντώνιο Βουδούρη (ΑΜ ΔΣΑ 8818) να παραστεί στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  και να δηλώσει την κατά τα ανωτέρω αποδοχή της 

αγωγής. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 127/2020 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

                                                  Ακριβές απόσπασμα 

                                     Ο Πρόεδρος 

                                                    Πλέστης Αλέξανδρος 
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