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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 58/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 10ο: 

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης εργασίας του Στελέχους 

Επικοινωνίας και Marketing, κας Ιωάννας Ντάλη. 

 

Πρακτικό  της 9ης/2020  συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 17:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί της συμβολής 

των οδών Β. Λάσκου αρ. 8 και Παγκάλου, 19200, Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 

142400307000, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, βάσει του άρθρου 10 παρ. 3 του 

Καταστατικού, δεδομένης της εξάπλωσης του κορωνοιού και της επικρατούσας 

κατάστασης της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψιν την από 11-03-2020 ΠΝΠ με 

τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α’ 

55), κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δέκα (10) μελών, τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησαν τα επτά (7) μέλη. Τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησε: α) ο Αντιδήμαρχος του Δήμου 

Ελευσίνας, αρμόδιος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, κος Δημήτριος 

Λιάσκος, β) η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία 

Λιβάνιου, και γ) ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ήτοι η Δικηγορική Εταιρεία με 

την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Δέσποινα Γερουλάνου - Πρόεδρος Δ.Σ.  

2 Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3 Δημήτριος Παπαγιάνναρος – Γραμματέας Δ.Σ 

4 Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ.  

5 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ.  
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6 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ.  

7 Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη - Μέλος Δ.Σ.  

 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ 

2 Ιωάννα Δρέττα – Μέλος Δ.Σ. 

3 Γεώργιος Γεωργόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

 

Γίνεται μνεία ότι, κατά παρέκκλιση, το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

συζητήθηκε στην αρχή της συνεδρίασης ενώ το 4ο και 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, χωρίς να παρασταθεί κατά τη 

συζήτηση των εν λόγω δύο θεμάτων ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ήτοι η 

Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Επίσης, γίνεται μνεία ότι ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κος Ιωάννης Εριφυλλίδης 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωσή της και ειδικότερα πριν τη 

συζήτηση του 4ου και 5ου θέματος, διατηρούμενης κατά τα λοιπά της απαιτούμενης 

απαρτίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η 

συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Παναγίδου, ζητάει την παρέμβαση στην 
τηλεδιάσκεψη της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Marketing, κας Ελένης 
Τεμπονέρα, προκειμένου να εισηγηθεί του θέματος και να αναπτύξει την εισήγηση 
της Διευθύνουσας Συμβούλου, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με αρ. Πρωτ. 
44/2020 Εισήγηση. 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαβών τον λόγο, καταψηφίζει την 
εισήγηση για ανανέωση της σύμβασης εργασίας του Στελέχους Επικοινωνίας και 
Marketing, κας Ιωάννας Ντάλη, μόνο για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και 
δη από την 6η Μαΐου 2020 έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2020 με την εξής αιτιολογία: 
η εισήγηση της κας Παναγίδου είναι εντελώς αστήρικτη και καταφανώς παράλογη.  

Από τη μια μεριά, εάν όντως η ως άνω υπάλληλος της Εταιρείας ήθελε θεωρηθεί 
πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τη 
μεταφορά της ιστοσελίδας της Εταιρείας στον server του Bios, η σύμβαση της 
έπρεπε να είχε ήδη διακοπεί με άμεση ισχύ λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας του παραπτώματος (το οποίο συνδέεται και 
με ενδεχόμενη διακινδύνευση ή παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
για τις οποίες ακόμη η κα Γερουλάνου και η κα Παναγίδου δεν έχουν δώσει καμία 
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πειστική απάντηση). Αντί γι’ αυτό, η κα Παναγίδου εισηγείται την ανανέωση της 
σύμβασης της υπαλλήλου για ένα τετράμηνο. Πουθενά όμως δεν αναφέρει η κα 
Παναγίδου με βάση ποια στοιχεία προκύπτει ότι η ως η ως άνω υπάλληλος 
ευθύνεται αποκλειστικά για το ως άνω ζήτημα. Δυστυχώς, και ενώ έχει περάσει 
ένας μήνας από τότε που προέκυψε το ζήτημα, κανένας εσωτερικός έλεγχος δεν 
έχει διενεργηθεί από την κα Γερουλάνου και την κα Παναγίδου. Άκριτη υιοθέτηση 
της παντελώς αστήρικτης άποψης της κας Παναγίδου θα μπορούσε μάλιστα να 
εκθέσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, 
μεταξύ άλλων και λόγω συκοφαντικής δυσφήμησης της εν λόγω υπαλλήλου.     

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι ο κος 
Χαραλαμπίδης, στον οποίον παρανόμως παραδόθηκαν οι κωδικοί των ιστοσελίδων 
της Εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά στον server του Bios, 
δεν είναι ένα τυχαίο τρίτο πρόσωπο στο οποίο με δική της πρωτοβουλία 
απευθύνθηκε η εν λόγω υπάλληλος, αλλά ένα πρόσωπο στο οποίο παρανόμως η κα 
Γερουλάνου και η κα Παναγίδου επέτρεψαν να εργάζεται στην Εταιρεία, δίνοντας 
μάλιστα ρητή εντολή σε όλους τους υπαλλήλους να συνεργάζονται μαζί του και να 
ακολουθούν τις εντολές του. Με άλλα λόγια, εάν η κα Γερουλάνου και η κα 
Παναγίδου δεν είχαν φέρει τον κο Χαραλαμπίδη παρανόμως στην Εταιρεία, θα ήταν 
αδύνατον να συνεργαστεί η υπάλληλος μαζί του για την παράνομη μεταφορά της 
ιστοσελίδας. Άλλωστε, η ίδια η υπάλληλος μου επιβεβαίωσε τηλεφωνικώς ότι 
ζητήθηκε η συναίνεση της κας Παναγίδου και ότι η συναίνεση αυτή δόθηκε πριν να 
διενεργηθεί η μεταφορά της ιστοσελίδας. Σε email της προς εμένα η υπάλληλος εκ 
νέου τόνισε με νόημα ότι εκτελεί τα καθήκοντά της πάντοτε σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που λαμβάνει από τους ανωτέρους της. Για τους 
λόγους αυτούς ζήτησα από την κα Παναγίδου να παρευρεθεί η υπάλληλος στη 
σημερινή συνεδρίαση προκειμένου να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις, αλλά 
δυστυχώς η κα Παναγίδου θεώρησε πρέπον να μην απαντήσει καν στο αίτημά μου, 
γεγονός το οποίο εγείρει ακόμη περισσότερα ερωτηματικά.  

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Παναγίδου, λαμβάνει εκ νέου το λόγο και 
απαντώντας στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η κα 
Ντάλη δεν απολύθηκε. Ειδικότερα, αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι εσφαλμένα η 
κα Ντάλη δεν την ενημέρωσε για την αντιμετώπιση της εκκρεμότητας που 
προέκυψε με τον διακομιστή, συναίνεσε στη μεταφορά της ιστοσελίδας, καθώς δεν 
έπρεπε να διακοπεί η λειτουργία της. Τονίζει δε ότι οι χαρακτηρισμοί του 
Αντιπροέδρου προς το πρόσωπό της είναι λίαν προσβλητικοί και αστήρικτοι. 
Λεπτομερή στοιχεία και απαντήσεις θα βρει στην επιστολή που θα του αποστείλει 
τις επόμενες ημέρες. 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Δέσποινα Γερουλάνου, λαβούσα εκ 
νέου το λόγο, αναφέρει ότι ο κος Χαραλαμπίδης είχε κριθεί παμψηφεί κατάλληλος 
από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο με μόνη τη διαφωνία του Αντιπροέδρου, για το αν 
θα είναι εσωτερικός η εξωτερικός συνεργάτης. Επομένως, είναι ένας άνθρωπος της 
πλήρους αποδοχής του Δ.Σ., απολύτου εμπιστοσύνης, σοβαρότητας, ευθύνης και 
αποδεδειγμένων γνώσεων. Δεδομένων αυτών και μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, παραβρέθηκε για να προσφέρει άμισθη συμβουλευτική υποβοήθηση 
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της Εταιρείας, την οποία η Εταιρεία είχε ανάγκη για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
της. Τα παραπάνω ισχύουν και για την εκ μέρους του κου Χαραλαμπίδη 
διαμεσολάβηση για την προσωρινή δωρεάν φιλοξενία του ιστοχώρου της εταιρείας 
σε άλλο server, με την οποία η Εταιρεία αντεπεξήλθε σε επείγουσα ανάγκη, χωρίς 
να θέσει σε κανέναν κίνδυνο προσωπικά δεδομένα. Η κα Παναγίδου, παρόλο που 
δεν συντρέχει κανένας λόγος, διεξήγαγε την έρευνα και βεβαίως θα απαντήσει. 
Επιπρόσθετα, η Πρόεδρος, σε προσωπικό επίπεδο, διαφωνεί κάθετα στο να γίνει το 
Δ.Σ. χώρος ανάκρισης όπου θα απολογούνται οι υπάλληλοι, γι’ αυτό θεώρησε ότι 
δεν θα έπρεπε να κληθεί η κα Ντάλη. Τέλος, αναφέρει ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
έχει προκαλέσει μια αδιανόητη καθυστέρηση στο έργο της ΠΠΕ και ένα πολύ κακό 
κλίμα στην Εταιρεία. Είναι απαράδεκτο να κατηγορούνται όλα τα υπόλοιπα μέλη 
του Δ.Σ., τα οποία είναι όλα εγνωσμένης αξίας και τιμιότητας, ως παράνομα. Είναι 
προφανές ότι έτσι ΠΠΕ δεν γίνεται. Όλοι τα μέλη του Δ.Σ. έχουν μάθει να 
δουλεύουν εντελώς διαφορετικά και με επιτυχία ο καθένας στον χώρο του. Θα 
ήταν, όμως, μια περίπτωση να παραιτηθούν όλοι και να μείνει ο Αντιπρόεδρος 
μόνος του να οδηγήσει την Ελευσίνα μπροστά. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Την ανανέωση της σύμβασης του Στελέχους Επικοινωνίας και Marketing-New 
Media, κας Ιωάννας Ντάλη, για τέσσερις (4) μήνες και δη μέχρι τις 06-09-2020, με 
τους ίδιους όρους με την από 06-05-2019 σύμβασή της.  
  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                Ιωάννης Εριφυλλίδης         Δημήτριος Παπαγιάνναρος 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Μαρία Παναγίδου 
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 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 30 Απριλίου 2020 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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