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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 22/2017 της Ε.Ε.

Στις 01 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνήλθε στην 5η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει,
δηλαδή την 15/02/2017

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης– μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση καθώς και από
ένδικο μέσο και βοήθημα κατά της υπ΄αριθ.200/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Εργατικών Διαφορών) (Αποφ.ΕΕ.109/2016) και λέει τα εξής:
Στις 23/6/2016 μας κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 200/2016 (α.π. ΑΣΔΑ 1860/2016) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Εργατικών Διαφορών) με την οποία γίνεται δεκτή η από 27/5/2011 αγωγή των Κολυβάκη Πελαγίας, Μπραΐμη Ευανθίας και Καλαντώνη
Θεονύμφης κατά του ΑΣΔΑ και υποχρεώνεται ο Σύνδεσμος να αποδεχτεί τις υπηρεσίες των εναγουσών.
Με την υπ΄αριθ.109/2016 (ΑΔΑ:6ΝΚΨΟΡΕΓ-ΙΥΙ) απόφασή της η Ε.Ε αναθέτει την εργασία για την άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης
στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Βουδούρη Αντώνη. Η έφεση κατατέθηκε με το υπ΄αριθ.3018/2016 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2998/10.10.2016) δικόγραφο
νόμιμα, η οποία δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα.
Με την υπ΄αριθ. 2078/12.7.2016 (ΑΔΑ:68ΛΠΟΡΕΓ-80Ο) απόφαση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, αποδεχτήκαμε προσωρινά τις υπηρεσίες των
εναγουσών, Πελαγίας Κολυβάκη του Νικολάου, Ευανθίας Μπραϊμη του Ιωάννη και Θεονύμφης Καλαντώνη του Δικαίου, σε συνέχεια των
υπ΄αριθ. 1955,1956,1957/1.7.2016 (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ) αιτήσεών τους.  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΣΔΑ με το υπ΄αριθ. 55/31.01.2017 έγγραφό του (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ) ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή
σχετικά με τον Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23.12.2016) και τις διατάξεις που αφορούν στο θέμα και ζητά να ληφθεί απόφαση προκειμένου να
γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να καταργηθεί η δίκη για τους παραπάνω εργαζόμενους και να αποδεχθούμε τη θετική για
αυτούς πρωτόδικη απόφαση.  
Μετά ταύτα και κατόπιν της υποβολής των δηλώσεων (559,560,561/24.2.2017 αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ) των εναγουσών και την υπ΄ αριθ.
562/28.02.2017 (πρωτ.ΑΣΔΑ)  γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αντώνη Βουδούρη σύμφωνα με την οποία « δύναται να ληφθεί
απόφαση για την παραίτηση από την ακηθείσα έφεση καθώς και από κάθε άλλο ένδικο μέσο και βοήθημα κατά της ανωτέρω
υπ΄αριθ.200/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να ληφθεί η σχετική απόφαση.    

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23.12.2016) όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)  
5. Την υπ΄αριθ. 08/2016 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017" (ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-ΘΝΚ) που
εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17) και ισχύει σήμερα
6. Το υπ΄αριθ. 55/31.01.2017 έγγραφο του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΣΔΑ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ)
7. Το γεγονός ότι οι ενάγουσες με τις υπ΄αριθ. (559,560,561/24.2.2017 αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ) δηλώσεις τους, έχουν παραιτηθεί ανεπιφύλακτα από
κάθε απαίτησή τους καθώς και ότι έχουν θέσει την εργασία τους στη διάθεση του Συνδέσμου, ο οποίος δικαιούται και μπορεί να τις τοποθετήσει
και να τις απασχολεί σε οποιαδήποτε θέση κρίνει, και ανάλογα με τις ανάγκες του και ανεξαρτήτως της ανωτέρω δικαστικής απόφασης
8. Το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος χρειάζεται τις υπηρεσίες των ανωτέρω, για την λειτουργία των υπηρεσιών του.
9. Την υπ΄αριθ. 562/28.02.2017 (πρωτ.ΑΣΔΑ)  γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αντώνη Βουδούρη
10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραίτηση του Συνδέσμου από την ασκηθείσα έφεση καθώς και από κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα κατά της υπ΄αριθ.
200/2016 (α.π. ΑΣΔΑ 1860/2016) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), σύμφωνα με την
υπ΄αριθ. 562/28.02.2017 (πρωτ.ΑΣΔΑ)  γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αντώνη Βουδούρη.
Εξουσιοδοτεί τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνη Βουδούρη του Γεωργίου με ΑΜ ΔΣΑ 8818, όπως προβεί στις σχετικές ενέργειες, υπογράφει
κάθε σχετικό έγγραφο, παραστεί και εκπροσωπήσει τον Σύνδεσμο για την περαίωση της ανωτέρω εντολής.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

ΑΔΑ: 6Π5ΝΟΡΕΓ-Φ36



Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης 

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 01/03/2017

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(4)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( ) ::ΚΑ Θ Ε ΕΝΔΙΑ ΦΕΡΟ ΜΕΝΟ  ( ) ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη ( )
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