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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΠΡΟΣ 

         Τις δημοτικές παρατάξεις, ενόψει του θέματος της συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου την 5-3-2019, για την  ορθή κατάταξη των εργαζομένων, που είχαν 

προσληφθεί στην πρώην Κοινότητα Κρυονερίου  

………………………….. 

        Εργαζόμαστε στον Δήμο Διονύσου με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου, σύμφωνα με  την αρ. 3221/2014 τελεσίδικη και  αμετάκλητη απόφαση του 

Εφετείου Αθηνών,  με την οποία  έγινε δεκτή η από  29.4.2010   αγωγή μας.  Με την 

απόφαση αυτή  αναγνωρίστηκε τελεσίδικα- αμετάκλητα,  ότι συνδεόμαστε με  τον Δήμου 

Διονύσου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου  από την αρχική πρόσληψη καθένα από 

εμάς,  με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου   οι αριθμ. 1 έως 3 από εμάς     από 2-12-

2002 , η 4
η
 από εμάς από 7-3-2003, οι αριθμ. 5 και 6 από εμάς  από 18-10-2004, ο αρ. 7 

από εμάς  με την   από 19-6-2006 σύμβαση, ο αρ. 8 από εμάς από 18-9-2004,  και με 

σύμβαση μίσθωσης έργου  η αρ. 9 από εμάς  από 5-9-2005, που συνήφθησαν  με τον τότε 

Πρόεδρο της Κοινότητας Κρυονερίου.   Επίσης με την ανωτέρω  δικαστική απόφαση, ο 

Δήμος Διονύσου υποχρεώθηκε  να   απασχολεί καθένα από εμάς στη θέση,  με την 

ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην υπηρεσιακή μας ένταξη και εξέλιξη 

καθενός από εμάς, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών μας προσόντων. Επίσης   

κρίθηκε ότι   οι  ως άνω διαδοχικά συναφθείσες  συμβάσεις εργασίας ( που διήρκεσαν έως 

την 30-4-2010) εκάστου  από τους αριθμ. 1 έως 8 από εμάς και οι διαδοχικές  συμβάσεις  

μίσθωσης έργου της  αρ. 9 από εμάς, συνιστούν κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό μία ενιαία 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου  με την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου ( 

και όχι με την Δημοτική Επιχείρηση « ΚΕΠΑ Κρυονερίου»)  και  ακολούθως  με τον    

Δήμο Διονύσου.  Σύμφωνα δε, με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4  ν. 4024/2011 και του ν. 

4354/2015,  το χρονικό διάστημα της απασχόλησης εκάστου από εμάς   με τις ανωτέρω 

διαδοχικές συμβάσεις, που κρίθηκε ότι συνιστούν μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου,  στις υπηρεσίες της πρώην  Κοινότητας  Κρυονερίου και ήδη 

στο Δήμο Διονύσου επιβάλλεται, για την  βαθμολογική και μισθολογική μας  ένταξη ( 

κατάταξη)  και εξέλιξη,  να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία, στην κατηγορία- κλάδο  που 

παρασχέθηκε η εργασία    εκάστου από εμάς, ήτοι σε ΟΤΑ α’ βαθμού .  Επιπρόσθετα,  ο 
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Δήμαρχος  και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου,  οφείλουν και υποχρεούνται 

ρητά  να λάβουν υπ’ όψη το παραγόμενο δεδικασμένο από την ανωτέρω αριθμ. 3221/2014  

απόφαση του Εφετείου Αθηνών,   όσον αφορά   τη σχέση εργασίας μας  αορίστου χρόνου 

από την αρχική πρόσληψή μας με την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου και να θεωρήσουν   ότι  

η παρεχόμενη  εργασία  (προϋπηρεσίας) μας στις υπηρεσίες της ως άνω Κοινότητας  

διανύθηκε από την αρχική πρόσληψη εκάστου από εμάς, στον κλάδο και την κατηγορία 

εκάστου,   με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με τα αυτά πάντοτε  τυπικά 

και ουσιαστικά  προσόντα εκάστου από εμάς και στο αντικείμενο της εργασίας εκάστου από 

εμάς. ( βλ.  2168/2014, 1345/2014 Αρείου Πάγου και 959/1985 Ολ. Αρείου Πάγου, σε 

συνδυασμό με άρθρα 321, 322, 324, 330, 331 Κ.Πολ.Δ  κ.α). Η ως άνω  δεσμευτική 

υποχρέωση του Δημάρχου και των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου απορρέουν 

και θεμελιώνονται στο άρθρο 95 παρ. 5 Συντάγματος, στα άρθρα 1, 5 ν. 3068/2002, άρθρου 

11 ν. 3242/2004, στο άρθρο 20 και άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρ. 6 παρ. 1 της 

ΕΣΔΑ.  Ειδικότερα, από τις άνω διατάξεις προβλέπεται ρητά ότι το Δημόσιο και οι ΟΤΑ 

που έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται , χωρίς καθυστέρηση στις δικαστικές αποφάσεις 

και να προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτέλεση αυτών.  Η μη 

συμμόρφωση και η μη εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ως 

άνω διατάξεις δημοσίας τάξεως, συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο 

και γεννά επιπρόσθετα υπό προϋποθέσεις και αστική ευθύνη βάσει των διατάξεων των 

άρθρων 105, 106 Εις. Ν. ΑΚ.  

Με την αρ. 3221/2014 απόφαση του  Εφ. Αθηνών  κρίθηκε αμετάκλητα: Ότι  οι  

διαδοχικές συμβάσεις που συνήψε έκαστος από εμάς με τον τότε Πρόεδρο της Κοινότητας 

Κρυονερίου, αναγνωρίσθηκαν από την αρχική πρόσληψη καθένα από εμάς με την πρώτη 

σύμβαση και όσες ακολούθως συνάφθηκαν διαδοχικώς,  έως την 30-4-2010,  ως μία ενιαία 

σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας αορίστου χρόνου με την Κοινότητα Κρυονερίου.  

Δηλαδή κρίθηκε: Ότι  η απασχόληση- υπηρεσία μας στην Κοινότητα Κρυονερίου διανύθηκε 

σε ΟΤΑ α’ βαθμού ( Κοινότητα Κρυονερίου)  και θεωρείται σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες διατάξεις ( άρ. 6 ν. 4024/2011, ν. 4354/2015, άρ. 1 ν. 3068/2002 και 95 

παρ. 5 Συντάγματος) ως διανυθείσα πραγματική δημόσια υπηρεσία στο Δημόσιο ή ΟΤΑ.  

Συνεπώς, με τις παραδοχές της ως άνω δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών,  

έγινε δεκτό με δύναμη αμετάκλητου δεδικασμένου, ότι η ανωτέρω προϋπηρεσία καθένα από 

εμάς δεν διανύθηκε  στη  Δημοτική Επιχείρηση Κρυονερίου, όπως ψευδώς ισχυρίζεται η 
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Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού   προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με διαδοχικά έγγραφά της,   

καθώς και  στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου.  Ως εκ τούτου, η προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα όργανα του Δήμου Διονύσου,   παράνομα 

και κατά διαστρέβλωση των με δύναμη δεδικασμένου παραδοχών   της ανωτέρω αρ. 

3221/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, κατά παράβαση των κατωτέρω 

γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ και κατά πλημμελή εφαρμογή του Ν. 4024/2011,  προέβησαν σε 

μη νόμιμη κατάταξή μας  στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια του  ως άνω νόμου, 

με την    αριθμ. πρωτ. 35557/2494/17-12-2015 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου 

Διονύσου,   δεδομένου ότι παράνομα κι αυθαίρετα δεν αναγνώρισαν  για την μισθολογική 

μας κατάταξη και  υπηρεσιακή εξέλιξη, τη διανυθείσα πραγματική υπηρεσία  εκάστου από 

τους αριθμ. 1, 2,  3, 8   ως κατηγορίας  ΔΕ, κλάδου ΔΕ διοικητικών υπαλλήλων, της αριθμ. 

9 από εμάς ως ΠΕ1 διοικητικής υπαλλήλου,   της αριθμ. 4 από εμάς ως ΥΕ Εργάτριας 

Γενικών Καθηκόντων,   του αριθμ.   6 από εμάς ως ΥΕ Εργάτη Ύδρευσης, του αρ. 7 από 

εμάς ως ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας  στις υπηρεσίες της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου,   το 

χρονικό διάστημα  από την πρόσληψη με την προαναφερόμενη αρχική σύμβασή μας,  

εκάστου από εμάς, έως την 31-5-2009. Ο δε αρ. 5 από εμάς, μη νόμιμα και αυθαίρετα  δεν 

έχω καταταχθεί έως σήμερα υπηρεσιακά και μισθολογικά σε θέση του κλάδου και της 

ειδικότητάς μου με βάση την ως άνω δικαστική απόφαση, λαμβάνοντας ανά μήνα τον 

κατώτατο μισθό των 780 ευρώ της ΥΕ16 κατηγορίας και δεν έχει αναγνωρισθεί ο   χρόνος 

υπηρεσίας μου από την πρόσληψή μου την 18-10-2004, με τις διαδοχικές συμβάσεις μου 

μέχρι σήμερα στην πρώην Κοινότητα Κρυονερίου και  ακολούθως στο Δήμο Διονύσου. Η 

ανωτέρω  παράνομη  κατάταξη καθένα από τους αρ. 1 έως 4 και 6 έως 9 από εμάς, καθώς 

και η μη κατάταξη του αρ. 5 από εμάς,    έχει ως αποτέλεσμα: Να μην έχει αναγνωριστεί 

από το Δεκέμβρη του 2015 και εφεξής,  η προϋπηρεσία   από την αρχική πρόσληψη με την 

πρώτη σύμβαση  καθένα από εμάς έως την 31-5-2009 και για το λόγο αυτό να   

καταβάλλονται μέχρι σήμερα σε καθένα από εμάς κατά μήνα, σημαντικά  κατώτερες 

αποδοχές αυτών που από το νόμο δικαιούμαστε. Να μην έχουμε , αυθαίρετα και παράνομα 

καταταχθεί από το Ιούλιο του 2014  εκάστη από τις   αριθμ. 2 και 3 από εμάς, σε θέσεις 

του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, όπως  κρίθηκε αμετακλήτως με την άνω αρ. 3221/2014 

Εφετείου Αθηνών δικαστική απόφαση,  και  με παράνομες εντολές να   υποχρεωνόμαστε να 

απασχολούμαστε σε εργασίες κλάδου ΥΕ Εργατών ( και όχι διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ 

κατηγορίας ως δικαιούμαστε)  και να  καταβάλλονται  σε καθεμία από εμάς μη νόμιμα, από 

τον Ιούλιο του 2014 και εφεξής,  ανά μήνα αποδοχές της κατηγορίας αυτής  και όχι τις 
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νόμιμες αποδοχές που δικαιούμαστε της ΔΕ κατηγορίας ( διοικητικών υπαλλήλων). Από τις 

ανωτέρω αυθαίρετες και παράνομες πράξεις και παραλείψεις των υπευθύνων της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης  Ανθρώπινου 

Δυναμικού αλλά και του Δημάρχου, έχουμε υποστεί και εξακολουθούμε να υφιστάμεθα 

σημαντική ζημία, αντίστοιχη με την απώλεια  μέρους/τμήματος των αποδοχών που ανά 

μήνα  δικαιούμαστε αλλά αυθαίρετα και μη νόμιμα,  δεν μας καταβάλλονται, κατά τα 

προεκτεθέντα. Τα ανωτέρω έχουν αποδειχθεί  από το σκεπτικό και το διατακτικό των  

αριθμ. 98/2017 και 19/2018  τελεσίδικων και αμετάκλητων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου 

Μαραθώνος  και δεν δύναται πλέον να αμφισβητηθούν από κανένα.  

           Οι ανωτέρω παράνομες, αυθαίρετες ενέργειες και παραλείψεις της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και των αρμοδίων Αντιδημάρχων και του Δημάρχου του Δήμου 

Διονύσου, καταδεικνύονται και από την απλή επισκόπηση των    αριθμ. ΝΣΚ 85/2012, 

306/2014 και 129/2016  γνωμοδοτήσεων   του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

 Εξάλλου, είναι γνωστό ότι    εργαζόμενοι σε ΟΤΑ με διαδοχικές συμβάσεις   ( 

Δήμου Αθηναίων, Δήμου Γλυφάδας, Δήμου Χαϊδαρίου, ΝΠΔΔ του Δήμου Αθηναίων, 

ΕΔΣΝΑ κ.λ.π.) που προσέφυγαν στα δικαστήρια  και κρίθηκε με δικαστικές αποφάσεις  ότι 

οι  συμβάσεις  αυτές   συνιστούσαν  κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό μία ενιαία εξαρχής 

σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, η κατάταξή τους ήδη έχει λάβει χώρα  σε εκτέλεση 

των εκάστοτε τελεσίδικων και αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, κατά πιστή εφαρμογή 

των ανωτέρω διατάξεων και των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 

             Σύμφωνα με όλα τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι για την ορθή  βαθμολογική και 

μισθολογική κατάταξη εκάστου από εμάς στην κατηγορία, τον κλάδο, το βαθμό  και το 

μισθολογικό κλιμάκιο που καθένας από εμάς δικαιούται, εφαρμοστέες τυγχάνουν οι 

διατάξεις του  άρ. 6 ν. 4024/2011, του  ν. 4354/2015, του  άρ. 1 ν. 3068/2002 και του 95 

παρ. 5 Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις παραδοχές  της αρ. 3221/2014 αμετάκλητης 

δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών και τις επικαλούμενες 

γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ και δεν εφαρμόζονται  οι διατάξεις του άρ. 109 παρ. 4 ν. 

3852/2010, ν. 4024/2011 και άρθρων 7 παρ. 1 περ. στ’ και 11 παρ. 4 περ. α, β του  ν. 

4354/2015, για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας  προσωπικού που απασχολήθηκε  σε 

δημοτικές επιχειρήσεις, όπως ψευδώς  επί 4,5και πλέον έτη, διατείνονται η Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού και τα όργανα του Δήμου Διονύσου, προκαλώντας σημαντική 

ζημία σε βάρος μας αλλά και στο Δήμο Διονύσου.  
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 Κατόπιν των ανωτέρω, στην προκειμένη περίπτωση  επιβάλλεται  επιτέλους η άμεση 

συμμόρφωση των υπηρεσιών και των οργάνων του Δήμου Διονύσου και ειδικότερα εν 

προκειμένω του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου,  προς τις  επιταγές των 

αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων,  κατ’ εφαρμογή των ως άνω εφαρμοστέων  

διατάξεων νόμου και  των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ, προκειμένου να  εκδοθούν  νέες ορθές 

πράξεις βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης εκάστου από εμάς και των λοιπών 

συναδέλφων μας. Τούτο δε προκειμένου να παύσουμε να υφιστάμεθα σημαντική  υλική και 

ηθική ζημία και να παύσει να ζημιώνεται και ο Δήμος Διονύσου, λόγω της παράνομης και 

αυθαίρετης μη συμμόρφωση   των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προς  τις επιταγές των 

αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ.  

                        

                                                                                                 Διόνυσος, 1-3-2019 

         Οι Αιτούντες 
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