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Προς:   1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
               2. Α.Τ. Υποστήριξης των 
                   Πολιτικών Οργάνων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ αποδοχή της υπό 
στοιχ. ΓΑΚ 53373/2022 ΕΑΚ 5886/2022 αίτησης περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων και 
παροχή εντολής παράστασης και ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου 

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, την λήψη απόφασης, περί αποδοχής κατ’ αρθρον 298 ΚΠολΔ επί της υπό 
στοιχ. ΓΑΚ/ΕΑΚ 53373/5886/2022 αίτησης περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων, 
δικαζομένης σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα, 
περί μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μια ενιαία σύμβαση εξηρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρεώσεως του Δήμου Αχαρνών, 
περί προσωρινής αποδοχής της προσφερόμενης από τους αιτούντες εργασίας, έως 
εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης, επί της κύριας σχετικής αγωγής, η οποία εκκρεμεί 
προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 11/11/2022, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.

    Με την υπό κρίσιν αγωγή ζητείται η αναγνώριση της πραγματικής εργασιακής 
σχέσεως που συνδέει τους αιτούντες με το Δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα η 
μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μια ενιαία σύμβαση εξηρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η υποχρέωση του Δήμου Αχαρνών, περί 
προσωρινής αποδοχής της προσφερόμενης από τους αιτούντες εργασίας, έως εκδόσεως 
τελεσίδικης απόφασης, επί της κύριας σχετικής αγωγής.

        Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν το είδος και την έκταση της 
εργατικής διαφοράς τυγχάνει μόνο αρμόδιο για τη λήψη της οικείας απόφασης, περί 
της νομιμότητας της οποίας έχει προηγηθεί η από 12/10/2022 θετική γνωμοδότηση 
της πληρεξουσίας Δικηγόρου , η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.
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       Ειδικώς, ως προς το αίτημα των εργαζομένων φρονούμε ότι η απασχόλησή τους στο 
νομικό πρόσωπο του Δήμου Αχαρνών, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι έγινε με αφορμή 
την πανδημία COVID19, εκ των πραγμάτων αφορούσε την κάλυψη πάγιων και διαρκών 
αναγκών στο Δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα στον ιδιαίτερα ευαίσθητο και 
απαιτητικό τομέα της καθαριότητας, ώστε τελικώς να τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες 
και προϋποθέσεις απασχόλησης, με τους συναδέλφους τους που είναι ενταγμένοι στο 
τακτικό προσωπικό και στο αντίστοιχο τμήμα καθαριότητας.

          Κατόπιν τούτου , εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης περί  αποδοχής κατ’ αρθρον 
298 ΚΠολΔ της υπό στοιχ. ΓΑΚ/ΕΑΚ 53373/5886/2022  αίτησης περί λήψης 
ασφαλιστικών μέτρων των ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ κλπ (συν.74 αιτούντες)

     Προτείνουμε ως πληρεξούσιο Δικηγόρο τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΑΜΑΚΟ, Δικηγόρο 
Αθηνών ΑΜΔΣΑ 17096, προς τον οποίο να χορηγηθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
όπως παρασταθεί την 11/11/2022, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
είτε σε οιανδήποτε μετ’ αναβολήν δικάσιμο και να δηλώσει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 298 ΚΠολΔ την αποδοχή της υπό στοιχ. ΓΑΚ/ΕΑΚ 53373/5886/2022 
αίτησης περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά την νομική και ιστορική της αιτία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένη: Η με ημερ. 12/10/2022 εισήγηση της δικηγόρου
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