
         
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος  27-1-2023 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αριθ. πρωτ: 3024 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ         
ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                         
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Κεχρή Σ.  
Τηλ: 2132030614 

ΠΡΟΣ 
Τα  Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

          «Συμπλήρωση της αριθ. 23/16-1-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»   
 
Σχετικά:    
α) η με αρ. 247/2022  Α.Ο.Ε. 
β)η αριθ. 23/16-1-2023 Α.Ο.Ε. 
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως ισχύουν.  
 

-Έχοντας υπόψη 

 την αριθ. 23/16-1-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
επικαιροποιήθηκε η αριθ. 202/10-5-2022 Α.Ο.Ε για την δικαστική  υπόθεση της 
υπαλλήλου  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ Ζ. Κ. και το γεγονός ότι η δικαστική 
υπόθεση της ως άνω υπαλλήλου εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών την 31η Ιανουαρίου2023(ΓΑΚ 127153/2022, ΕΑΚ 
3288/2022), 
 
-Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και τις παραδοχές του αποφασιστικού 
μέρους της 247/2022 Α.Ο.Ε,  
 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για την συμπλήρωση  της 23/16-1-2023 Α.Ο.Ε και 
συγκεκριμένα στο αποφασιστικό αυτής ως ακολούθως: 

 

 «την αποδοχή του περιεχομένου της από 14-6-2021 και με ΓΑΚ 46233/2021 ΕΑΚ 1245/2021 

αγωγής της εργαζόμενης Ζ. Κ. του Χρήστου, καθώς και οιασδήποτε άλλης αγωγής με την ίδια 

ιστορική και νομική βάση και ίδιο αίτημα που εισαχθεί για συζήτηση ύστερα από παραίτηση του 

δικογράφου της ως άνω ασκηθείσας αγωγής, 

 αφού οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΝΠΔΔ με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» η δε διακοπή της εργασιακής της σχέσης έχει προκαλέσει σοβαρό 

πρόβλημα σε αυτό, 



Και δίνει εντολή στο δικηγόρο  κο Βασιλείου Ιωάννη  να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 

31ης/01/2023 για τη συζήτηση της από 16/12/2022 και με(ΓΑΚ 127153/2022, ΕΑΚ 3288/2022) 

αγωγής (πιν. ΚΑ/20), ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο θα 

οριστεί με κλήση κατόπιν ενδεχόμενης ματαίωσης της ανωτέρω αγωγής ή σε περίπτωση 

παραίτησης από αυτή την ως άνω αγωγή, στη συζήτηση άλλης αγωγής με όμοια ιστορική, νομική 

βάση και αίτημα και σε οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί η συζήτηση αυτής, όπως συναινέσει- 

συνομολογήσει- αποδεχθεί ρητά κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ το αίτημα της αγωγής των ως άνω 

εργαζομένων εν συνόλω στην ιστορική και νομική του βάση, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 

ΚΠολΔ, ώστε το Δικαστήριο που θα δικάσει να δεσμεύεται από την ως άνω αποδοχή της αγωγής 

αυτής ». 

 

 

                                                                                            O Δήμαρχος 
 
 
                                                                                       Καλαφατέλης Ιωάννης                                   


