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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Λήψη απόφασης περί παραίτησης από δικόγραφο έφεσης»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 6/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 927/22-04-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2019 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      6/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 19 Απριλίου  2019, 6ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 19/04/2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 
839/15-04-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 
θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 14
ο
 Η.Δ. 

 
«Λήψη απόφασης περί της παραιτήσεως από το δικόγραφο της με αριθμό κατάθεσης 71638/4889/2018 έφεσης του 
Οργανισμού κατά της υπ’ αρ. 45/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της 
υπαλλήλου του Οργανισμού Ελένης Μανούσου». 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν 
δέκα (10). Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία. Τα μέλη 
Χριστοπούλου Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Χριστοπούλου Γαβριέλα   
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Μαναός Δημήτριος                 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       
Κακαβάς Νικόλαος                                                                                             
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                     
Φουστέρη Μαρία                                                                                
Δημουλά Έλση  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 
 

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:. 
 
 Δια της υπ’ αριθμ. 36/26-3-2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (αριθμ. πρωτ. 735/5-4-2019) του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Κ.Α.Π.Α.» ανατέθηκε στον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Δ. Δακουρά (ΑΜ24601ΔΣΑ) η απαιτούμενη κατά τα άρθρα 72§1 εδ. 
ιγ΄ και §2 του Ν. 3852/2010 προηγούμενη χορήγηση γνωμοδότησης περί της παραίτησης από την με αριθμό κατάθεσης 
71638/4889/2018 έφεση του Οργανισμού κατά της υπ’ αρ. 45/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών και κατά της υπαλλήλου του Οργανισμού Ελένης Μανούσου.  
 Δια της λαβούσης αριθμό Πρωτοκόλλου 829/12-4-2019 Γνωμοδότησή του, ο ανωτέρω Δικηγόρος γνωμοδοτεί υπέρ 
της παραίτησης από το δικόγραφο της ανωτέρω έφεσης, αναφέροντας τα εξής (Βλ. σελ. 6επ. γνωμοδότησης) «…Είναι 
δυνατή, καθώς τούτο προβλέπεται ρητώς εκ των σχετικών διατάξεων, η παραίτηση από την με αριθμό κατάθεσης 
71638/4889/2018 έφεση του ερωτώντος Οργανισμού. 
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Ιδιαιτέρως δε, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βασίζεται επί 
της αμετάκλητης υπ’ αριθμ. 1995/2006 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου ότι η υπάλληλος έχει σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και επί της υπ’ αριθμ. 3152/2009 απόφασης επίσης του ιδίου δικαστηρίου, η οποία δικαίωσε και 
πάλι την υπάλληλο και της αναγνώρισε μισθούς υπερημερίας, τότε προκύπτει ευχερώς ότι περαιτέρω αντιδικία δια της 
συνεχίσεως της εκδίκασης της εκκρεμούς εφέσεως είναι αλυσιτελής και επιβαρύνει τον ερωτώντα Οργανισμό με τόκους 
επιδικίας και επιπλέον δικαστικά έξοδα. 
Εν κατακλείδι, λοιπόν, η άποψή μας για το τιθέμενο ερώτημα είναι ότι είναι δυνατή και νόμιμη η παραίτηση από την εκκρεμή 
έφεση του Οργανισμού κατά της υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφασης του ΜΠΑ και επιπλέον συνιστάται ανεπιφύλακτα καθώς η 
παραίτηση και η άμεση εξόφληση της δικαιωθείσας υπαλλήλου θα μειώσουν την συνολική οικονομική επιβάρυνση του 
Οργανισμού, η οποία προϊόντος του χρόνου διογκώνεται λόγω της τοκοφορίας του επιδικασθέντος κεφαλαίου…. » 
 Εν συνεχεία, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η υπάλληλος κ. Μανούσου Ελένη, κατά της οποίας στρέφεται η ανωτέρω 
έφεση, κατέθεσε στον Οργανισμό την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2543/21-11-2018 δήλωσή της με την οποία μας γνωστοποίησε ότι 
αφενός παραιτείται από τους τόκους της επδικασθείσας της δια της υπ’ αριθμ. 45/2018 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αποζημιώσεως από την ημερομηνία επιδόσεως της απόφασης αυτής στον Οργανισμό, 
ήτοι από τις 19/6/2018 και αφετέρου ότι παραιτείται από την αναγκαστική εκτέλεση του προσωρινώς εκτελεστού κεφαλαίου 
εκ ποσού 10.000,00€ της ιδίας απόφασης. 
 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ανωτέρω επιδικασθείσα αποζημίωση της υπαλλήλου κ. Μανούσου είναι 
τοκοφόρος από την επίδοση της με γενικό αριθμό κατάθεσης 223744/19-12-2011 Αγωγής της, ήτοι από τις 21/12/2011 και 
ότι μέχρι την επίδοση της υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφασης του ΜΠΑ στις 19/6/2018, οι τόκοι και το επιδικασθέν κεφάλαιο 
ανέρχονται στο ποσό των 50.809,86€ πλέον τα δικαστικά έξοδα 1.000,00€ αφενός και αφετέρου, ότι σύμφωνα με την 
ανωτέρω γνωμοδότηση η εκκρεμούσα έφεση δεν θα είναι επιτυχής καθόσον υφίσταται ήδη δεδικασμένο των υπ’ αριθμ. 
1995/2006 και 3152/2009 οριστικών και αμετακλήτων αποφάσεων του ΜΠΑ για την ίδια υπάλληλο κατά του Οργανισμού 
δυνάμει των οποίων αναγνωρίστηκε ότι υφίσταται Ι.Δ.Α.Χ. σχέση εργασίας της ενάγουσας με τον Οργανισμό και ότι ήδη της 
έχουν καταβληθεί μισθοί υπερημερίας, προκύπτει άνευ ετέρου ότι περαιτέρω συνέχιση της αντιδικίας θα επιβαρύνει τον 
Οργανισμό έτι περισσότερο, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, εξαιτίας της τοκοφορίας και επιπλέον, εφόσον δεν εξοφληθεί η 
επιδικασθείσα υπάλληλος, υφίσταται πάντοτε ο κίνδυνος της αναγκαστικής εκτέλεσης με προφανώς δυσμενείς συνέπειες 
για τον Οργανισμό αλλά και την επιπλέον επιβάρυνση του με περισσότερα δικαστικά έξοδα και δαπάνες. 
 Τούτο δε προκύπτει εκ της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως, η οποία αναφέρει τα εξής: «…η υπ’ αριθμόν 1995/2006 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία σύμφωνα με το διατακτικό της αποδέχθηκε την αγωγή και 
αναγνωρίστηκε ότι το τότε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης» του Δήμου Νέου Ψυχικού 
υποχρεώθηκε να αποδέχεται την παροχή των υπηρεσιών της συγκεκριμένης υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. 
Η απόφαση αυτή, η οποία επιδόθηκε στον εναγόμενο Οργανισμό στις 10.11.2006, κατέστη τελεσίδικη καθώς δεν ασκήθηκε 
κανένα τακτικό ένδικο μέσο κατ’ αυτής και εν συνεχεία κατέστη και αμετάκλητη καθώς δεν ασκήθηκε κάποιο από τα 
έκτακτα ένδικα μέσα ούτε από την ενάγουσα-υπάλληλο, ούτε από τον εναγόμενο-εργοδότη Οργανισμό. 
Τον Δεκέμβριο 2006, η υπάλληλος αν και προσήλθε για εργασία στον ανωτέρω Οργανισμό, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης, 
δεν κατέστη δυνατό να παράσχει την εργασία της κυρίως για λόγους μη οριστικής έγκρισης της πρόσληψής της δυνάμει της 
ανωτέρω απόφασης από την εποπτεύουσα τον Δ.Ο.Α. αρχή, ήτοι την τότε Περιφέρεια Αττικής και νυν Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής.  
Δια τούτο η υπάλληλος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) την από 
22.5.2007 και με αριθμό κατάθεσης 116231/2430/20007 αγωγή της εναντίον του Δ.Ο.Α. με αίτημα την καταβολή μισθών 
υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από 4.5.2006 μέχρι τις 4.1.2008. 
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 3152/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια της οποίας 
έγινε εν μέρει δεκτή η από 22.5.2007 αγωγή της υπαλλήλου και της αναγνώρισε ότι ο Δ.Ο.Α. υποχρεούται να της καταβάλλει 
το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων (26.400,00€) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. 
Εν τω μεταξύ, ο Δ.Ο.Α. συγχωνεύθηκε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (σχέδιο Καλλικράτης), στο 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού», ήτοι του ερωτώντος Οργανισμού (Βλέπετε ΦΕΚ τεύχος Β, αρ. φ. 1164/8.6.2011), ο οποίος άσκησε την από 2.2.2012 
και με αριθμό κατάθεσης 851/3-2-2012 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθμόν 3152/2009 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 2714/2013 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε 
την έφεση και επικύρωσε την υπ’ αριθμόν 3152/2009 απόφαση του Μ.Π.Α. …..» 
 Επειδή, κατά τα ανωτέρω είναι προφανές ότι αδιαμφισβήτητο συμφέρον του Οργανισμού είναι η παραίτηση από το 
δικόγραφο της εκκρεμούσας εφέσεως προκειμένου να προχωρήσει νομοτύπως και ως έδει, η εξόφληση της επιδικασθείσας 
δια της υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφασης του ΜΠΑ.  
 Επειδή, υφίσταται η ανωτέρω γνωμοδότηση επί του θέματος. 
 Ως εκ τούτου, προτείνεται να εγκριθεί για τους ανωτέρω αναλυόμενους λόγους η παραίτηση από το δικόγραφο της 
με αριθμό 71638/4889/2018 εφέσεως καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Γεώργιος Δακουράς να πράξει τα 
δέοντα για το σκοπό αυτό. 
 
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσουν σχετικά. 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψη του 
 

1. Την εισήγηση της Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
3. Την υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2543/21-11-2018 δήλωση της Μανούσου Ελένης 
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 829/12-4-2019 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου 

 
                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση 

                             
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παραίτηση από το δικόγραφο της εκκρεμούσας εφέσεως με αριθμό 71638/4889/2018 του Οργανισμού κατά 
της υπ’ αρ. 45/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της υπαλλήλου του Οργανισμού 
Ελένης Μανούσου προκειμένου να προχωρήσει νομοτύπως και ως έδει, η εξόφληση της επιδικασθείσας δια της υπ’ αριθμ. 
45/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία οι τόκοι και το επιδικασθέν κεφάλαιο 
ανέρχονται στο ποσό των 50.809,86€ πλέον τα δικαστικά έξοδα 1.000,00€. 
Για το σκοπό αυτό με την παρούσα εξουσιοδοτεί τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Δ. Δακουρά (ΑΜ24601ΔΣΑ) να υποβάλλει 
νομοτύπως ενώπιον της αρμόδιας Γραμματείας του Εφετείου Αθηνών παραίτηση από το ανωτέρω δικόγραφο της εφέσεως, 
να υπογράψει όπου είναι απαραίτητο και γενικώς να πράξει τα δέοντα για την εκπλήρωση της παρούσης εντολής κατά τα 
ανωτέρω.  
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  51/2019 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                     Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                                                                                               Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία            
                                                                                               Κακαβάς Νικόλαος  

    Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                               Φουστέρη Μαρία 
                                                                                               Δημουλά Έλση 

                        Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                          Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

                    Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      
Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  19/04/2019  
Φιλοθέη 22/04/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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