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Προς:   Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
              κ. Ευθύμιο Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

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».

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73083/01.11.2020 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών∙

β) το από 25.06.2021 γνωμοδοτικό σημείωμα της Δικηγόρου Αθηνών, Μαρίας 

Αλεξοπούλου∙ 

γ) την υπ' αριθ. ΕΤΕΚ 2546/2018 απόφαση του Ε’ Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών, δυνάμει της οποίας ο κ. Κονιαβίτης κηρύχθηκε αθώος για το 

αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δήμου λόγω προσκόμισης πλαστού απολυτηρίου Γ' 

Γυμνασίου 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∙
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δ) το γεγονός ότι 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∙ 

ε) το από 16.03.2023 γνωμοδοτικό σημείωμα της δικηγόρου Αθηνών Φανής 

Γκολέμη∙ 

στ) το γεγονός ότι για το χρονικό διάστημα που ο κ. Κονιαβίτης απασχολήθηκε 

για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών υπήρξε υπόδειγμα 

εργαζομένου με μεγάλη εμπειρία∙ και

 ζ) την έλλειψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο μας στην ειδικότητα του κ. 

Κονιαβίτη

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1ον] Την αποδοχή κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ της από 02/02/2023 με ΓΑΚ 

13165/2023 και ΕΑΚ 455/2023 αγωγής του κ. Κονιαβίτη κατά του Δήμου Αχαρνών, η 

οποία (αγωγή) εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 

δικάσιμο της 28.03.2023 ως προς την νομική και ιστορική βάση αυτής και του αιτήματός 

αυτής.

2ον] Την παροχή πληρεξουσιότητας – εντολής στην δικηγόρο Αθηνών 

Δημητρακοπούλου Αντωνία προκειμένου να παραστεί και να δηλώσει ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 28.03.2023 ή σε οποιαδήποτε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο που θα οριστεί κατόπιν ματαίωσης ή 

απόσυρσης και επαναφοράς με κλήση, ότι ο Δήμος αποδέχεται κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. 

εν συνόλω την ως άνω από 02/02/2023 με ΓΑΚ 13165/2023 και ΕΑΚ 455/2023 αγωγή του 

κ. Κονιαβίτη κατά του Δήμου Αχαρνών στην νομική και ιστορική βάση αυτής καθώς και το 

αιτητικό της.

Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης
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