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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Των εκπροσώπων των Παρατάξεων « Λαϊκή Συσπείρωση», Τ. Παντελόγλου,   

        « Ενωτική Πρωτοβουλία», Γ. Καλαφατέλης 

                                           « ∆.Α- ∆ιον.», Σ. Σπηλιώτης 

                                                             «Νέα Πνοή για το ∆ιόνυσο», Γ. Φωτάκης 

ΠΡΟΣ 

 Την κα. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  

 Τον κ. ∆ήµαρχο ∆ιονύσου 

……………………….. 

             Επί του αιτήµατος- θέµατος των Παρατάξεων Μειοψηφίας για  εσφαλµένες και 

εκκρεµούσες επί µακρόν  µισθολογικές κατατάξεις  εργαζόµενων του ∆ήµου ∆ιονύσου  που 

έγιναν Ι∆ΑΧ  µε  αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις: 

  

              Α. 1.  Ως γνωστόν, τον Απρίλιο του έτους 2015, µε  την  αριθ. 72/2015 απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, ως αποκλειστικά αρµόδιο όργανο,  σε συµµόρφωση 

προς την αριθµ. 3221/2014 αµετάκλητη  απόφαση του Εφετείου Αθηνών,   προέβη  στη 

σύσταση ισάριθµων θέσεων για την κατάταξη αυτών, εσφαλµένα όµως δεν προέβλεψε τη 

σύσταση δύο θέσεων ∆Ε1 ∆ιοικητικών υπαλλήλων. Στην συνέχεια σε εκτέλεση της άνω 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι αρµόδιες υπηρεσίες και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, 

εσφαλµένα και µη νόµιµα προέβησαν  στην µισθολογική και βαθµολογική κατάταξη των ως 

άνω  (8)  από τους συνολικά (9) εργαζοµένους  που µε την παραπάνω δικαστική απόφαση, 

είχε κριθεί ότι οι διαδοχικές συµβάσεις   καθένα από τους (7) είχαν συναφθεί µε την ΚΕΠΑ 

Κρυονερίου και εργάζονταν στις υπηρεσίες της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου, η δε ένατη 

(9η) εκεί ενάγουσα, που   είχε προσληφθεί µε διαδοχικές συµβάσεις µίσθωσης έργου από 

την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου, αποτελούσαν  µία σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου και ακολούθως το 

∆ήµο ∆ιονύσου. Στην απόφαση αυτή δεν περιλαµβανόταν η κατάταξη ενός, από τους ως 

άνω εννέα,  εργαζόµενου στην πρώην Κοινότητα Κρυονερίου, δεδοµένου ότι δεν είχε 

απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου.   Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την παραπάνω 

απόφασή του, σε  συµµόρφωση µε την   αρ. 271/2014 αµετάκλητη δικαστική  απόφαση 

του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συµµόρφωση προς την αριθµ. 271/2014 

αµετάκλητη  απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών,   προέβη  εσφαλµένα   για  

περίπου 20 εργαζόµενους,   στην µισθολογική και βαθµολογική κατάταξη  από τους 

συνολικά 127 εργαζόµενους  της ως άνω δικαστικής απόφασης,  ενώ δεν προέβη   στην 
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κατάταξη (13) εργαζόµενων της ως άνω δικαστικής απόφασης, επειδή δεν είχαν 

απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου. Οι ανωτέρω, που  όπως δέχθηκε η παραπάνω 271/2014 

απόφαση ΜΠΑ,  είχαν συνάψει είτε  συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, είτε µίσθωσης 

έργου, µε τους   πρώην ∆ήµους και Κοινότητες, Αγίου Στεφάνου, ∆ήµου ∆ροσιάς, ∆ήµου 

∆ιονύσου, Κοινότητας Ροδόπολης και Κοινότητας Σταµάτας,  και ακολούθως µε  το ∆ήµο 

∆ιονύσου, κρίθηκε από την ως άνω δικαστική απόφαση ότι αποτελούσαν µία σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  µε τους προαναφερόµενους 

∆ήµους- Κοινότητες  και ακολούθως το ∆ήµο ∆ιονύσου 

 2.   Ειδικότερα, από την απλή µελέτη της απόφασης/διαπιστωτικής πράξης του 

∆ηµάρχου  µε       αρ. πρωτ. 35557/2494/17-12-2015, µε την οποία έλαβε χώρα η 

µισθολογική κατάταξη των  ανωτέρω εργαζόµενων , σε συµµόρφωση µε τις ως άνω 

δικαστικές αποφάσεις,   προέκυψε ότι:  

          Όσον αφορά τους οκτώ (8) εργαζόµενους στην πρώην Κοινότητα Κρυονερίου 

προκύπτει ότι οι υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου δε συµµορφώθηκαν, όπως υποχρεούνταν 

στην αρ. 3221/2014 αµετάκλητη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατά παράβαση του 

δεδικασµένου και για το λόγο αυτό,  η µισθολογική κατάταξη καθένα από αυτούς,  ήταν και 

παραµένει  µέχρι σήµερα εντελώς λάθος. Το σφάλµα συνίσταται στο γεγονός ότι για τους 

οκτώ από αυτούς δεν αναγνωρίσθηκαν τα χρόνια ( προϋπηρεσία) από την ηµεροµηνία 

πρόσληψης καθένα από αυτούς από την πρώτη σύµβασή τους έως την 31-5-2009. Αυτό 

αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της δικαστικής απόφασης αλλά και από το 

διατακτικό αυτής.  Συγκεκριµένα,  η δικαστική απόφαση είχε δεχθεί ότι  οι διαδοχικές  

συµβάσεις καθένα από αυτούς  µε τις οποίες οι οκτώ (8) εργαζόµενοι  εργάσθηκαν στις 

υπηρεσίες της Κοινότητας, αποτελούσαν εξ’ αρχής  µία ενιαία σύµβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου, αποκλειστικά  µε την Κοινότητα Κρυονερίου. Η απόφαση αυτή συγκεκριµένα 

δέχθηκε: «…ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.. Αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες συνδέονται µε τον 

εναγόµενο εξ αρχής µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.. Υποχρεώνει το 

εναγόµενο να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων, σύµφωνα µε τις συµβάσεις αυτές, 

καταβάλλοντας τις νόµιµες αποδοχές τους, µε απειλή χρηµατικής ποινής ποσού 150 ευρώ 

σε βάρος του εναγοµένου και υπέρ των εναγόντων για κάθε ηµέρα παραλείψεως 

συµµόρφωσής του..».  

            Στην προκειµένη περίπτωση όµως, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, κατά 

παράβαση του άρ. 95 παρ. 5 Συντάγµατος,  λόγω της προαναφερόµενης εσφαλµένης 

κατάταξης, δεν συµµορφώθηκαν  στην αρ. 3221/2014  δικαστική απόφαση Εφετείου 

Αθηνών, ως είχαν υποχρέωση και ειδικότερα: α. ∆εν αναγνώρισαν στους οκτώ (8) 
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υπαλλήλους του ∆ήµου ∆ιονύσου ( που περιλαµβάνονται στην αρ. 3221/2014 Εφ. 

Αθηνών), για τον καθορισµό του µηνιαίου µισθού τους, το χρονικό διάστηµα που 

απασχολήθηκαν στις υπηρεσίες της Κοινότητας Κρυονερίου, από την  πρόσληψη καθένα 

από αυτούς  µε την πρώτη σύµβαση, έως την 31-5-2009, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν 

από τον Ιούλιο του 2014 µέχρι σήµερα  µικρότερο µηνιαίο µισθό από αυτόν που 

δικαιούνται, εάν  είχε αναγνωρισθεί σε αυτούς το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα, 

δηλαδή όλα  τα χρόνια που δέχθηκε η ως άνω δικαστική απόφαση ως διανυθέντα µε µία 

ενιαία σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου.  Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται ακόµη, και  

από τις αριθµ.  98/2017 και 19/2018 τελεσίδικες και αµετάκλητες αποφάσεις του 

Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, µε τις οποίες, λόγω ακριβώς της εσφαλµένης µισθολογικής 

κατάταξης των ανωτέρω εργαζόµενων, που προέβησαν οι αρµόδιες υπηρεσίες,   

επιδικάσθηκαν σε καθένα από αυτούς οι οφειλόµενες ανά µήνα, από τον Ιούλιο 2014 και 

εφεξής  διαφορές αποδοχών. 

 β. Επίσης, όσον αφορά δύο εργαζόµενες από τους οκτώ (8) που η παραπάνω   αρ. 

3221/2014 Εφετείου Αθηνών, είχε ακόµη κρίνει  ότι εργάζονταν στις υπηρεσίες της 

Κοινότητας Κρυονερίου από την πρώτη σύµβασή τους ( και όσο διήρκεσαν αυτές), µε 

σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου,  ως διοικητικοί υπάλληλοι και ανήκαν στην κατηγορία 

(∆Ε1 ∆ιοικητικού), η αρµόδια υπηρεσία, µη συµµορφούµενη  στην παραπάνω δικαστική 

απόφαση , µε την απόφαση κατάταξής τους (υπογεγραµµένη από τον κ.   ∆ήµαρχο),  τους 

κατάταξε εσφαλµένα, αυθαίρετα και αντίθετα στην παραπάνω αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση  στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( ΥΕ).  Η παραπάνω παράνοµη 

ενέργεια των αρµοδίων υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσµα , κατά παράβαση όσων έκρινε η 

δικαστική απόφαση, να ασκούν καθήκοντα της ΥΕ κατηγορίας, και να λαµβάνουν από την 

αιτία αυτή, πολύ κατώτερες µηνιαίες  αποδοχές της ΥΕ κατηγορίας, σε σχέση µε αυτές που 

δικαιούνται της ∆Ε κατηγορίας και έτσι να έχουν υποστεί ακόµη µεγαλύτερη µείωση των 

αποδοχών τους. Επίσης από την εσφαλµένη ως άνω κατάταξη µέχρι σήµερα, δεν ασκούν, 

όπως είχαν υποχρέωση οι αρµόδιες υπηρεσίες και τα όργανα του ∆ήµου, διοικητικά 

καθήκοντα ως  διοικητικοί υπάλληλοι γραφείου, αλλά αλλότρια καθήκοντα της κατηγορίας 

ΥΕ.  

 Β. 1.  Περαιτέρω, τον Απρίλιο  του έτους 2015  µε την ως άνω αριθµ. 72/2015 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, σε συµµόρφωση  µε όσα δέχθηκε η 

αρ. 271/2014  αµετάκλητη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συστάθηκαν 

(114) περίπου προσωποπαγείς θέσεις Ι∆ΑΧ, στις οποίες ακολούθως ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου 

κατέταξε  τους ως άνω εργαζόµενους  µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου   που 



[4] 

 

απασχολούνταν στον πρώην ∆ήµο Αγίου Στεφάνου και τις λοιπές Κοινότητες Ροδόπολης, 

Άνοιξης, Σταµάτας κ.λ.π.  Όµως, σε περίπου (20) από τους ως άνω εργαζόµενους της αρ. 

271/2014 ΜΠΑ, µη νόµιµα και εσφαλµένα δεν αναγνωρίσθηκαν ( σε συµµόρφωση προς 

την άνω δικαστική απόφαση) από τις υπηρεσίες και το ∆ήµαρχο ∆ιονύσου  τα έτη 

πραγµατικής  υπηρεσίας εργασίας αορίστου χρόνου  που  όπως δέχθηκε ορθά η δικαστική 

απόφαση,  αυτοί  απασχολούνταν µε διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης 

έργου,  και οι οποίες  από την παραπάνω δικαστική απόφαση  κρίθηκε  αµετάκλητα   ότι 

συνιστούσαν µία ενιαία εξαρχής σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Από την ανωτέρω παραβίαση της δικαστικής απόφασης, αντίθετα µε το άρθρο 95 παρ. 5 

του Συντάγµατος,   από  το Σεπτέµβρη του 2014 έως και σήµερα,  στους εργαζόµενους 

αυτούς καταβάλλονται συστηµατικά κατώτερες µηνιαίες  αποδοχές   από αυτές που κατά 

νόµο δικαιούνται, µε αποτέλεσµα να υφίστανται σηµαντική οικονοµική ζηµία.  

         2.       Περαιτέρω,  (13) δεκατρείς  εργαζόµενοι από τους συνολικά  ως άνω 127  

εργαζόµενους της αρ. 271/2014  αµετάκλητης απόφασης ΜΠΑ και ο ένας εργαζόµενος εκ 

των εννέα (9) συνολικά της αρ. 3221/2014 Εφ. Αθηνών, οι οποίοι   δεν είχαν  απολυτήριο 

τριταξίου Γυµνασίου, παρανόµως, αδικαιολόγητα  και αυθαιρέτως δεν έχουν καταταχθεί  

από   το Μάρτιο του 2017  , οπότε θεσπίσθηκε το άρθρο  52 Ν.4456/2017 έως σήµερα,  

σε θέσεις του κλάδου και της ειδικότητάς τους και στα οικεία κατά περίπτωση µισθολογικά 

κλιµάκια. Η ανωτέρω παράνοµη παράλειψη των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου, έχει ως 

αποτέλεσµα αυτοί να λαµβάνουν τον κατώτατο ανά µήνα  βασικό µισθό της ΥΕ 

κατηγορίας, και να υφίστανται σηµαντική οικονοµική ζηµία.   

 3. Περαιτέρω, έχει εκδοθεί  αρ. 2354/2015  αµετάκλητη  απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία κρίθηκε ότι οι διαδοχικές συµβάσεις πέντε (5) 

εργαζόµενων στο πρόγραµµα  « Βοήθεια στο Σπίτι» στο ∆ήµο ∆ιονύσου, συνιστούσαν εξ 

αρχής  µία σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του 

∆ήµου όµως, παράνοµα και αδικαιολόγητα, δεν έχουν εισηγηθεί µέχρι σήµερα,  το ως άνω 

ζήτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση για την σύσταση 

ισάριθµων προσωποπαγών θέσεων του κλάδου και της ειδικότητας που έγινε δεκτό µε 

δύναµη δεδικασµένου  από τη δικαστική αυτή απόφαση ότι ανήκουν οι εργαζόµενες αυτές. 

Επίσης  εντελώς αδικαιολόγητα και απαράδεκτα δεν έχουν προβεί τα αρµόδια όργανα και 

οι υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου στις απαιτούµενες ενέργειες για την βαθµολογική και 

µισθολογική κατάταξη των ανωτέρω εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν ανά 

µήνα, τον κατώτατο βασικό µισθό της ΥΕ κατηγορίας,  και να υφίστανται σηµαντική 

οικονοµική ζηµία.  
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            Σύµφωνα µε τα ανωτέρω,   ζητάµε το θέµα να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και να λάβει σχετική απόφαση, προβλέποντας κατ’ αρχή και συνιστώντας τις αντίστοιχες 

προσωποπαγείς θέσεις για τους ανωτέρω εργαζόµενους  ( 13 εργαζόµενοι στην αρ. 

271/2014 ΜΠΑ, ένας εργαζόµενος στην  3221/2014 Εφετείου Αθηνών και οι 5 

εργαζόµενης της 2354/2015 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)  που δεν έχουν καθόλου 

καταταχθεί µέχρι σήµερα. Ακόµη, να γίνει πρόβλεψη σύστασης δύο προσωποπαγών θέσεων 

του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού της ∆Ε κατηγορίας για την κατάταξη σε αυτές των δύο (2) 

εργαζόµενων από τους εννέα της αρ. 3221/2014 Εφετείου Αθηνών, οι οποίες έχουν 

εσφαλµένα καταταχθεί στην κατηγορία ΥΕ. Επίσης να ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού  

Συµβουλίου, προκειµένου ο ∆ήµαρχος να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την ορθή 

µισθολογική και βαθµολογική κατάταξη των εσφαλµένων καταταγέντων, µε λήψη υπόψη 

του συνόλου του χρόνου υπηρεσίας που δέχθηκαν αµετάκλητα µε δύναµη δεδικασµένου οι 

ως άνω δικαστικές αποφάσεις. 

 Κατόπιν των παραπάνω, ζητάµε την άµεση εισαγωγή στο επόµενο δηµοτικό 

συµβούλιο του παραπάνω θέµατος.  

        ∆ιόνυσος, 14-3-2019 

ΟΙ   ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

« Λαϊκή Συσπείρωση», Τ. Παντελόγλου,   

        « Ενωτική Πρωτοβουλία», Γ. Καλαφατέλης 

                                           « ∆.Α- ∆ιον.», Σ. Σπηλιώτης 

                                                             «Νέα Πνοή για το ∆ιόνυσο», Γ. Φωτάκης 


