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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
 
 
ΘΕΜΑ  Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 02.02.2023 με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 13165/2023 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 455/2023 αγωγής του Βασιλείου Κονιαβίτη 

κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ». 

  

 

Εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 

τη δικάσιμο της 28.03.2023 η από 02.02.2023 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

13165/2023 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 455/2023 αγωγή του Βασιλείου 

Κονιαβίτη κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», με την οποία ζητείται να αναγνωριστεί ότι η κατάταξή του 

σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Επιστατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 

την 27.08.2008 ήταν απολύτως νόμιμη και ως εκ τούτου ο Δήμος Αχαρνών να 

αποδέχεται την εργασία του. 

       Σύμφωνα με το άρθρο 65 § 1 του Ν. 3852/2010, προβλέπεται ότι: «Το δημοτικό 

συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν 

εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το 

δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ι 

του ως άνω Νόμου προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων  

«…….Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό 

έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του 

ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 

συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 

παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 

εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 

δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης 
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κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση 

ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο». 

     Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 298 ΚΠολΔ: «Ο εναγόμενος μπορεί να 

αποδεχτεί την αγωγή αναγνωρίζοντας ολικά ή εν μέρει το δικαίωμα που έχει ασκηθεί με 

αυτήν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατά το ουσιαστικό δίκαιο. Η αποδοχή γίνεται είτε 

κατά το άρθρο 297 είτε σιωπηρά με πράξεις από τις οποίες συνάγεται σαφώς. Αν γίνει αποδοχή, 

εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με αυτήν.».  Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η αποδοχή 

γίνεται με δήλωση του εναγομένου ενώπιον του Δικαστηρίου, που καταχωρίζεται 

στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον ενάγοντα ή με σχετική δήλωση 

στις προτάσεις, ή ακόμα και σιωπηρά, με πράξεις από τις οποίες συνάγεται, με στον 

ενάγοντα ή με σχετική δήλωση στις προτάσεις, ή ακόμα και σιωπηρά, με πράξεις 

από τις οποίες συνάγεται, με σαφήνεια και αναμφίβολα, η θέληση του εναγομένου 

να αποδεχθεί την αγωγή, χωρίς να απαιτείται και η χρήση πανηγυρικών 

εκφράσεων. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΠολΔ, η αποδοχή της αγωγής 

μπορεί να γίνει και από δικαστικό πληρεξούσιο του εναγομένου, εφόσον όμως 

αυτός έχει ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα.  

      Στην προκειμένη περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο ορθώς και νομίμως 

επιλαμβάνεται του προαναφερόμενου εισαγωγικού δικογράφου, το οποίο, ως εκ του 

αντικειμένου και της φύσεως της διαφοράς διαφεύγει της αρμοδιότητας της 

Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικώς ως προς το τιθέμενο νομικό και ουσιαστικό 

ζήτημα, όπως εκτίθεται στο ως άνω δικόγραφο, αυτό αφορά το εάν η αρχική 

σύμβαση του ενάγοντος Βασιλείου Κονιαβίτη ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

στον Κλάδο ΥΕ- Επιστατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων στο Γραφείο 

Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων του Τμήματος Διοίκησης της 

Διεύθυνσης Διοίκησης είναι νόμιμη. 

     Από την επισκόπηση του φακέλου προέκυψαν τα εξής: Με την με αριθμό 1687 

62521/19-08-2008 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, ο Βασίλειος Κονιαβίτης 

κατατάχθηκε σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας, 

κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας επιστατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Με την 

με αριθμό 1619/109925/18-12-2012 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, μετατάχθηκε 

από την ειδικότητα ΥΕ - επιστατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων, στην 
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ειδικότητα ΥΕ – κλητήρων με την ίδια σχέση εργασίας. Με την υπ' αριθμ. 

193/15939/05-05-2014 απόφαση του Δημάρχου Ν. Ιωνίας (ΦΕΚ 662/Γ/29-05-2014) 

μετατάχθηκε στον Δήμο Ν. Ιωνίας. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15849/05-05-2014 

αίτηση του προς τον Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, αιτήθηκε την έγκριση της μετάταξής 

του από τον Δήμο Αχαρνών, καταθέτοντας μεταξύ άλλων, υπεύθυνη δήλωση ότι 

είναι κάτοχος απολυτηρίου Γυμνασίου. Κατόπιν, με το με αρ. πρωτ. 8842/30-06-

2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Αττικής δεν 

επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα του με αρ. πρωτ. 121/15-06-1989 απολυτηρίου 

Γυμνασίου Ζεφυρίου Αττικής, αναφορικά με την πιστοποίηση της απόλυσής του 

από την Τρίτη (Γ΄) τάξη του εν λόγω σχολείου και στην συνέχεια, δυνάμει της υπ' 

αριθμ. 455/31034/01-09-2014 απόφασης του Δημάρχου Ν. Ιωνίας (ΦΕΚ 1291/Γ/26-

09-2014) ανακλήθηκε η υπ' αριθμ. 193/15939/05-05-2014 απόφαση του Δημάρχου 

Ν. Ιωνίας περί έγκρισης της μετάταξης του στον Δήμο Ν. Ιωνίας. Κατόπιν τούτων, 

ανέλαβε εκ νέου υπηρεσία στον Δήμο Αχαρνών στις 09-10-2014. 

   Δυνάμει της υπ' αριθ. 2307/92347/24-11-2014 απόφασης του Δημάρχου 

Αχαρνών (ΦΕΚ 503/Γ/03-06-2015), καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας του λόγω 

ελλείψεως τυπικού προσόντος διορισμού του, ήτοι του απολυτηρίου υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (Γ' Γυμνασίου) αναδρομικά από τις 27/08/2008. Περαιτέρω, με την υπ' 

αριθμ. πρωτ. 125/5559/29-01-2015 διαπιστωτική πράξη του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, ο υπάλληλος ετέθη σε αυτοδίκαιη αργία και αποφασίστηκε η καταβολή 

του 75% των νομίμων αποδοχών. Με το υπ' αριθμ. 31/25-02-2016 έγγραφο του Β' 

Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 

κοινοποιήθηκε το υπ' αριθμ. 10/2015 πρακτικό της πειθαρχικής απόφασης και 

επεστράφη ο φάκελος του εν λόγω υπαλλήλου στον Δήμο Αχαρνών. Ο υπάλληλος 

άσκησε αίτηση ακύρωσης κατά της προρρηθείσας απόφασης του Δημάρχου 

Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Εξεδόθη η υπ' αριθμ. 

Α2260/2016 απορριπτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και εν 

συνεχεία, η υπ' αριθμ. 1002/2019 απορριπτική απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ 

επί της εφέσεως του κατά της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Ασκήθηκε δε αυτεπαγγέλτως ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε στις Ε’ Τριμελές 

Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δήμου 

λόγω προσκόμισης πλαστού απολυτηρίου Γ' Γυμνασίου. Το Δικαστήριο εξέδωσε την 
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υπ' αριθ. ΕΤΕΚ 2546/2018 απόφαση του με την οποία τον κήρυξε αθώο της πράξης 

αυτής, με την απολογία ότι η μεταφορά του από την Δημοτική Επιχείρηση του 

Δήμου Αχαρνών στον Δήμο Αχαρνών, σε αντίστοιχα η παρεμφερή ειδικότητα, ήταν 

υποχρεωτική και ουδείς αιτιώδης σύνδεσμος υπήρξε μεταξύ της μεταφοράς του, ως 

υπαλλήλου της Δημοτικής Επιχείρησης Αχαρνών στον Δήμο Αχαρνών κατ' επιταγή 

των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και 3613/2007 με την χρήση του πλαστού 

απολυτηρίου Γυμνασίου, καθότι για την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές 

μεταφορά την δεν απαιτείται και αίτηση και προσκόμιση τίτλου σπουδών, ως δήθεν 

τυπικό προσόν διορισμού, αλλά ως μόνη προϋπόθεση αρκούσε η απασχόληση του 

στην Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών μέχρι την 31-12-2005, η οποία 

υφίστατο. 

        Εν προκειμένω, ο μη γνήσιος τίτλος σπουδών δεν χρησιμοποιήθηκε για τον 

διορισμό του ως άνω υπαλλήλου, αλλά για την μετάταξή του από την ειδικότητα ΥΕ 

επιστατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων στην ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων με την 

ίδια σχέση εργασίας. Ως προκύπτει και από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73083/01.11.2020 

έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον εκάστοτε εφαρμοστέο 

κανόνα αποτελεί αρμοδιότητα της Διοίκησης του φορέα, όπου ανήκουν οργανικά οι 

υπάλληλοι, καθώς εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει με πληρότητα όλα τα στοιχεία 

εκείνα που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που υπάγονται 

στην αρμοδιότητά της. Συνεπώς, αφού συνεκτιμηθεί και η υπηρεσιακή του εικόνα 

όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται 

κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ να αποδεχθεί το περιεχόμενο της ως άνω αγωγής. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Περί της νομιμότητας για την αποδοχή κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ της εκκρεμούσας 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 02.02.2023 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης 13165/2023 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 455/2023 αγωγή του 

Βασιλείου Κονιαβίτη κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», ως προς την νομική και ιστορική βάση αυτής.  

Αχαρναί, 16.03.2023 

Η πληρεξουσία Δικηγόρος 
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