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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.:  213 20 63 822 
  213 20 63 776 
             
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2376/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα 
από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-10-2022. 
 

Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης για ενδεχόμενες ενέργειες αναφορικά με υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Περιφέρειας 
Αττικής που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λόγω της 
πανδημίας covid-19. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Λεονάδρου Πολυτίμη 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
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κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 

133/Α΄/19-07-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

4. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – 

επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 

1661/Β’/11-5-2018).  

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.  

8. Την με υπ’ αριθμ. 929104/27-9-2022 (ΦΕΚ 903/ΥΟΔΔ’/30-9-2022) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής». 

9. Την με αρ. 450172/1-6-2022 (ΦΕΚ 2697/Β’/1-6-2022) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 

Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας Αττικής & Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 

προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 

Περιφέρειας Αττικής & σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 

εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 

10. Την αρ.23612/11-1-2022 (ΦΕΚ. 9/Υ.Ο.Δ.Δ/12-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 

«ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη δεύτερη 

θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023» 

11. Την αρ.153/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 

(20η συνεδρίαση θέμα 8ο ΗΔ, ΑΔΑ: 6ΥΑΒ7Λ7Λ-ΗΡΦ).  

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφασίζει 

 

Α. Παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα - εντολή στο δικηγόρο της Περιφέρειας, ΙΩΑΝΝΗ ΣΧΙΝΑ 
(ΑΜΔΣΑ 19440), καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο που υπηρετεί με σύμβαση 
έμμισθης εντολής στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, να 
παραστεί ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου (Αθηνών ή 
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Πειραιώς), κατά τις δικασίμους που έχουν ορισθεί ή θα ορισθούν ή σε οποιαδήποτε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο που θα οριστεί κατόπιν ματαίωσης της 
συζήτησης αυτής ή απόσυρσης και επαναφοράς με κλήση και θα 
αφορούν αγωγές συμβασιούχων (ΙΔΟΧ) υπαλλήλων που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια 
Αττικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και να δηλώσει ότι η Περιφέρεια 
Αττικής: 
  
1. Αναγνωρίζει ότι από το πρώτον της πρόσληψής τους και κατά τα εκτιθέμενα επίδικα 
χρονικά διαστήματα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας.  
2. Αναγνωρίζει ότι συνδέονται οι εργαζόμενοι με την Περιφέρεια Αττικής με μια εξ αρχής ενιαία 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 
3. Αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας λόγω απόλυσης. 
4. Αποδέχεται τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους, ως και προ της απόλυσής τους, όρους και 
συνθήκες, και θα καταβάλλει ταυτόχρονα τις δικαιούμενες αποδοχές τους ως εργαζομένων 
αορίστου χρόνου και δη όσον αφορά στα ασφαλιστικά μέτρα έως την τελεσιδικία της 
απόφασης επί της συναφούς αγωγής. 
5. Αναγνωρίζει την απόφαση του Δικαστηρίου ως προσωρινά εκτελεστή. 
  
Β. Παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα - εντολή στο δικηγόρο της Περιφέρειας, ΙΩΑΝΝΗ ΣΧΙΝΑ 
(ΑΜΔΣΑ 19440), καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο που υπηρετεί με σύμβαση 
έμμισθης εντολής στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, να 
παραστεί ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου (Αθηνών ή 
Πειραιώς), κατά τις δικασίμους που έχουν ορισθεί ή θα ορισθούν ή σε οποιαδήποτε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο που θα οριστεί κατόπιν ματαίωσης της 
συζήτησης αυτής ή απόσυρσης και επαναφοράς με κλήση και θα αφορούν ασφαλιστικά 
μέτρα συμβασιούχων (ΙΔΟΧ) υπαλλήλων που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια Αττικής για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και να δηλώσει ότι η Περιφέρεια Αττικής: 
  
1. Αναγνωρίζει ότι από το πρώτον της πρόσληψής τους και κατά τα εκτιθέμενα επίδικα 
χρονικά διαστήματα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας.  
2. Αναγνωρίζει ότι συνδέονται οι εργαζόμενοι με την Περιφέρεια Αττικής με μια εξ αρχής ενιαία 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 
3. Αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας λόγω απόλυσης. 
4. Αποδέχεται τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους, ως και προ της απόλυσής τους, όρους και 
συνθήκες, και θα καταβάλλει ταυτόχρονα τις δικαιούμενες αποδοχές τους ως εργαζομένων 
αορίστου χρόνου και δη όσον αφορά στα ασφαλιστικά μέτρα έως την τελεσιδικία της 
απόφασης επί της συναφούς αγωγής». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Α. Παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα - εντολή στο δικηγόρο της Περιφέρειας, ΙΩΑΝΝΗ ΣΧΙΝΑ 
(ΑΜΔΣΑ 19440), καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο που υπηρετεί με σύμβαση 
έμμισθης εντολής στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, να 
παραστεί ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου (Αθηνών ή 
Πειραιώς), κατά τις δικασίμους που έχουν ορισθεί ή θα ορισθούν ή σε οποιαδήποτε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο που θα οριστεί κατόπιν ματαίωσης της 
συζήτησης αυτής ή απόσυρσης και επαναφοράς με κλήση και θα 
αφορούν αγωγές συμβασιούχων (ΙΔΟΧ) υπαλλήλων που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια 
Αττικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και να δηλώσει ότι η Περιφέρεια 
Αττικής: 
  
1. Αναγνωρίζει ότι από το πρώτον της πρόσληψής τους και κατά τα εκτιθέμενα επίδικα 
χρονικά διαστήματα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας.  
2. Αναγνωρίζει ότι συνδέονται οι εργαζόμενοι με την Περιφέρεια Αττικής με μια εξ αρχής ενιαία 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 
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3. Αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας λόγω απόλυσης. 
4. Αποδέχεται τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους, ως και προ της απόλυσής τους, όρους και 
συνθήκες, και θα καταβάλλει ταυτόχρονα τις δικαιούμενες αποδοχές τους ως εργαζομένων 
αορίστου χρόνου και δη όσον αφορά στα ασφαλιστικά μέτρα έως την τελεσιδικία της 
απόφασης επί της συναφούς αγωγής. 
5. Αναγνωρίζει την απόφαση του Δικαστηρίου ως προσωρινά εκτελεστή. 
  
Β. Παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα - εντολή στο δικηγόρο της Περιφέρειας, ΙΩΑΝΝΗ ΣΧΙΝΑ 
(ΑΜΔΣΑ 19440), καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο που υπηρετεί με σύμβαση 
έμμισθης εντολής στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, να 
παραστεί ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου (Αθηνών ή 
Πειραιώς), κατά τις δικασίμους που έχουν ορισθεί ή θα ορισθούν ή σε οποιαδήποτε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο που θα οριστεί κατόπιν ματαίωσης της 
συζήτησης αυτής ή απόσυρσης και επαναφοράς με κλήση και θα αφορούν ασφαλιστικά 
μέτρα συμβασιούχων (ΙΔΟΧ) υπαλλήλων που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια Αττικής για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και να δηλώσει ότι η Περιφέρεια Αττικής: 
  
1. Αναγνωρίζει ότι από το πρώτον της πρόσληψής τους και κατά τα εκτιθέμενα επίδικα 
χρονικά διαστήματα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας.  
2. Αναγνωρίζει ότι συνδέονται οι εργαζόμενοι με την Περιφέρεια Αττικής με μια εξ αρχής ενιαία 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 
3. Αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας λόγω απόλυσης. 
4. Αποδέχεται τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους, ως και προ της απόλυσής τους, όρους και 
συνθήκες, και θα καταβάλλει ταυτόχρονα τις δικαιούμενες αποδοχές τους ως εργαζομένων 
αορίστου χρόνου και δη όσον αφορά στα ασφαλιστικά μέτρα έως την τελεσιδικία της 
απόφασης επί της συναφούς αγωγής». 

 

 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και 

Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Δεν συμμετέχουμε 
στην ψηφοφορία δηλαδή απέχουμε, διότι δεν είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για να διαμορφώσουμε γνώμη, καθώς έλειπε η νομική γνωμοδότηση». 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Πρόκειται για καταφανώς 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ που σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να λάβει η Οικονομική 

Επιτροπή, όπως εμπεριστατωμένα υποστηρίξαμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, κατά την οποία ελήφθη επίσης η ίδια παράνομη απόφαση, αναρμοδίως.  

Ο κ. Πατούλης και η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι 

συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την προστασία από τον Κορωνοϊό, ήταν ορισμένου 

χρόνου, εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σήμερα εσείς στην Οικονομική 

Επιτροπή, τη λήψη μιας παράνομης απόφασης. με την οποία παρέχεται ειδική 

πληρεξουσιότητα - εντολή στους δικηγόρους της Περιφέρειας Αττικής να παραστούν και 

να δηλώσουν στα αρμόδια δικαστήρια στα οποία προσέφυγαν οι συμβασιούχοι για να 

μονιμοποιηθούν, ότι: «Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συνδέονται με μια 

εξαρχής ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου»! 

Πρόκειται για λαϊκισμό, δημαγωγία και υποκρισία που επιχειρεί να κοροϊδέψει τους 

εργαζόμενους, εγκλωβίζοντας τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε μια παράνομη 

απόφαση, αφού η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραβιάζει το νόμο 

και τις Συνταγματικές διατάξεις, επενδύοντας απροκάλυπτα στη θεσμοθέτηση του 

ρουσφετιού και την άρνηση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην εργασία στο 

Δημόσιο μέσω αξιολόγησης και διαδικασιών ΑΣΕΠ. 

Προφανώς η διοίκηση δεν ενδιαφέρεται για την τήρηση των νόμων και του Συντάγματος 

αφού τους κάνει… «κουρελού» με όσα πράττει, κατηγορώντας μας μάλιστα θρασύτατα 
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ότι είμαστε λαϊκιστές που δεν την ακολουθούμε στην παρανομία και στον ολισθηρό 

κατήφορό στον οποίο κινείται. 

Το ακόμα χειρότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται εν γνώσει της αναληθείας, αφού 

συνειδητά δεν ενδιαφέρει τη διοίκηση ούτε καν η εκπεφρασμένη θέση του αρμόδιου 

Υπουργού κ. Βορίδη, ο οποίος -απαντώντας στη Βουλή- ξεκαθάρισε για το θέμα αυτό τα 

εξής: 

«Η αξιοποίηση συμβασιούχων που προσελήφθησαν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 

στην εξυπηρέτηση πάγιων και διαρκών αναγκών είναι παρά τω νόμω και οδηγεί σε 

ακύρωση των προσλήψεων και καταλογισμό. Παίζετε με την πραγματική αγωνία των 

ανθρώπων. Δεν γνωρίζετε την ύπαρξη Συνταγματικών Διατάξεων που απαγορεύουν τη 

μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μόνιμες προσλήψεις; 

Όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο δικαίωμα στην εργασία στο 

δημόσιο με αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες, δηλαδή μέσω του ΑΣΕΠ»! 

Εμείς τοποθετούμαστε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, απέναντι στον παλαιοκομματισμό, 

την υποκρισία, τη δημαγωγία και τις παράνομες πράξεις της διοίκησης Πατούλη: 

Το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία σε όλους τους ανέργους μέσω διαφανών 

διαδικασιών του ΑΣΕΠ, είναι υποχρέωση διαφύλαξης και κατοχύρωσης όλων μας μέσα 

από τον θεσμικό μας ρόλο. 

Είναι αδιανόητο να στερείται σε χιλιάδες ανέργους με προσόντα η δυνατότητα 

συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες, επειδή τα ρουσφέτια έχουν γίνει κανόνας ειδικά 

σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ - εμείς ως διοίκηση,  ουδέποτε ακολουθήσαμε αυτό τον δρόμο στη 

Νομαρχία Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής. Ούτε θα συναινέσουμε ποτέ σε 

παράνομες διαδικασίες και αποφάσεις. 

Τα φαινόμενα αυτά που συνεχίζει ο κ. Πατούλης, πρέπει επιτέλους να σταματήσουν. Είναι 

αδιανόητο χιλιάδες άνεργοι να περιμένουν μάταια θέσεις στην Αυτοδιοίκηση, όταν δεν 

προγραμματίζονται προσλήψεις λόγω ρουσφετολογικών προσλήψεων με καταστρατήγηση 

του νόμου και των διαδικασιών. 

Είναι ξεκάθαρο ότι με μια τέτοια απόφαση γίνεστε συνειδητά καταπατητές της 

νομιμότητας.  

Προς τούτο άλλωστε σας υπενθυμίζουμε και γραπτώς, την θέση του Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και νομικού κ. Θεοδωρόπουλου, ο οποίος ΑΠΕΙΧΕ 

από την αντίστοιχη ψηφοφορία για το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο  με την εξής 

δήλωση: 

«Για λόγους που άπτονται της νομικής εγκυρότητας της εισηγήσεως, έχω επιφυλάξεις και 

απέχω»! 

Καταψηφίζουμε την παράνομη αυτή απόφαση, για την οποία έχετε ευθύνες, αφού 

συνειδητά παραβαίνετε το καθήκον σας». 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με 

την παρατήρηση: «Επαναλαμβάνουμε την τοποθέτηση μας στη συζήτηση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, στηρίζοντας την πρόταση του Συλλόγου Υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Αττικής και θεωρούμε απαράδεκτο ότι η απόφαση δεν αντιμετωπίζει ενιαία 

όλους τους εργαζόμενους που είναι με δικαστικές αποφάσεις – προσωρινές διαταγές 

κλπ και δεν αναφέρεται οτι δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα σε όποια θετική απόφαση 

προκύψει στην εκδίκαση των αγωγών αυτών, ότι θα παραιτηθεί από όσα ένδικα μέσα 

έχει ασκήσει μέχρι τώρα και από την έφεση που άσκησε κατά της θετικής 

απόφασης 688/2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε κριθεί 

ότι, οι ενάγοντες συμβασιούχοι συνάδελφοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

και κατά συνέπεια συνδέονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 

με την Περιφέρεια Αττικής. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Λεονάδρου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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