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                                       Αχαρνές, 13/10/2022
                                  

Προς:   Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
              κ. Ευθύμιο Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατ’ αρθρο 298 ΚΠολΔ αποδοχή των 

υπό στοιχ υπο στοιχ ΓΑΚ 1915/14/2021, ΓΑΚ 1916/15/2021 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 των 

υπο στοιχ ΓΑΚ 1915/14/2021, ΓΑΚ 1916/15/2021 αγωγικών δικογράφων, 

δικαζομένων σύμφωνα με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών και 

συγκεκριμένα, αξιώσεις καταβολής Επιδόματος Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, 

υπαλλήλων επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίες εκκρεμούν προς συζήτηση, 

ενώπιον των αρμοδίων Αστικών Δικαστηρίων.

    Με τις υπό κρίσιν αγωγές ζητείται η καταβολή των  χρηματικών ποσών ,που 

αντιστοιχούν σε Επιδόματα  Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, με την αιτιολογία 

ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις, που προέβλεψαν την περικοπή τους είναι 

αντισυνταγματικές και συνεπώς μη εφαρμοστέες. Οι δικαιούχοι των χρηματικών 

αυτών αξιώσεων είναι εργαζόμενοι του Δήμου Αχαρνών.

        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 αγωγικό αίτημα των  εργαζομένων φρονούμε ότι η 

καταβολή των αιτουμένων χρηματικών ποσών συμβάλλει αποφασιστικά στην 

διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς και υγιούς επιπέδου διαβίωσης των 

εργαζομένων ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. 

Αντιστρόφως, η κατάργηση των επιδομάτων αυτών  με τυπική διάταξη νόμου έχει 

θέσει ήδη σε κίνδυνο, με απρόβλεπτες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, τις 

βιοτικές ανάγκες και την κανονικότητα της ζωής των  εργαζομένων στο Δήμο,

          Κατόπιν τούτου, εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης περί  αποδοχής κατ’ αρθρον 

298 ΚΠολΔ  επί των ακολούθως αναφερομένων αγωγικών δικογράφων:

1) η από 23.4.2021 αγωγή των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου Χρόνου Παπαζώτος Ελευθέριος κλπ κατά του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Αχαρνών φέρουσα ΓΑΚ: 1915/2021 και ΕΑΚ: 14/2021 [Διαδικασία: 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ/ΑΜΟΙΒΕΣ], η οποία μετά την αναβολή της 24.2.2022 εκδικάζεται την 

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022,  και

2) η από 23.4.2021 αγωγή των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Αβραμίδου Ελένη κλπ κατά του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Αχαρνών φέρουσα ΓΑΚ: 1916/2021 και ΕΑΚ: 15/2021 [Διαδικασία: 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ/ΑΜΟΙΒΕΣ], η οποία μετά την αναβολή της 24.2.2022 εκδικάζεται την 

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.  

     Προτείνουμε ως πληρεξούσιο Δικηγόρο τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΑΜΑΚΟ, Δικηγόρο 

Αθηνών ΑΜΔΣΑ 17096, προς τον οποίο να χορηγηθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 

όπως παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και δηλώσει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 298ΚΠολΔ την  αποδοχή των υπό στοιχ ΓΑΚ 1915/14/2021, 

ΓΑΚ 1916/15/2021 εκκρεμών αγωγών, κατά την νομική και ιστορική τους αιτία.

Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης
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