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Με ομόφωνη απόφασή του την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας
αποφάσισε να μην ασκήσει Έφεση κατά των 110 συμβασιούχων υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου Ν. Σμύρνης που δικαιώθηκαν πρωτόδικα να παραμείνουν στις
θέσεις τους και να μετατραπεί έτσι η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι
αναμένεται να επιστρέψουν στις θέσεις τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2014 όπως δεσμεύτηκε ο
Δήμαρχος και η διαδικασία μέχρι στιγμής προχωράει κανονικά.

Για να μην ασκήσει έφεση ο Δήμος, ως όφειλε νομικά, οι συμβασιούχοι αποδέχτηκαν
συμβιβαστική πρόταση στην οποία κατέληξαν οι δικηγόροι των δύο πλευρών, που πρότεινε
να αποποιηθούν από κάθε οικονομικό δικαίωμα μέχρι να επανέλθουν στις εργασίες τους,
κρίνοντας ως πλέον συμφέρουσα την τελική έκβαση της υπόθεσης που θα τους
μονιμοποιήσει στις θέσεις τους.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων τόνισε ότι για πρώτη φορά παίρνετε υπέρ των
εργαζομένων μια τέτοια απόφαση και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Υπ.
Καθαριότητας θα αποκτήσει μόνιμους υπαλλήλους και θα μπορεί να οργανώνει χωρίς
εμπόδια τις δράσεις της. Ο κ. Παπουτσής ζήτησε επίσης από το Δήμαρχο να δεσμευτεί ότι
οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στις θέσεις τους μέχρι τις 7 Ιουλίου που τελειώνει το
δικαίωμα αναίρεσης του Δήμου επί της αποφάσεως.
Ο Δήμαρχος όμως δεν θέλησε να δεσμευτεί για κάποια ημερομηνία, δεσμεύτηκε όμως ότι θα
επιστρέψουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, γεγονός που εκτίμησε ότι θα έχει
συμβεί το πρώτο 15ημερο του Ιουλίου.

KATAΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπάλληλων του Δήμου Νέας Σμύρνης με ανακοίνωσή
του κατήγγειλε ομόφωνα και κατηγορηματικά δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που
κατηγορεί το Σύλλογο ότι παραπλάνησε τους εργαζόμενους και έχασαν τα δικαιώματά
τους. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Το δημοσίευμα ευθέως συκοφαντεί με ανυπόστατα και μη τεκμηριωμένα στοιχεία το Δ. Σ.
του Συλλόγου, ότι κατόπιν μυστικής συμφωνίας με τη δημοτική αρχή, εξανάγκασε τους
εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι
οποίοι με τη στήριξη και την ενεργό συμμετοχή του Δ.Σ. σε όλους τους δικαστικούς αγώνες
τους, κατάφεραν να δικαιωθούν πρωτόδικα για τη συνέχιση της εργασιακής τους σχέσης
από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, να υπογράψουν δήλωση παραίτησης από το
δικαίωμά τους για κάθε οικονομική αξίωση από το Δήμο σε περίπτωση που αποφασισθεί η
μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που τους δικαιώνει για την επιστροφή
τους στην εργασία.
Το εν λόγω δημοσίευμα διαστρεβλώνει την αλήθεια και συκοφαντεί το Δ.Σ., αφού η υποβολή
της συγκεκριμένης δήλωσης έγινε κατόπιν συνεννόησης των ίδιων των εργαζόμενων με τον
πληρεξούσιο δικηγόρο τους, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το αρ. 72 παρ. 2 του
Ν. 3852/2010 απαγορεύεται η παραίτηση από την πλευρά του Δήμου από τα ένδικα μέσα ή
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το συμβιβασμό ή την κατάργηση της δίκης μόνο σε περιπτώσεις γεγενημένων μισθολογικών
ή άλλων συναφών διαφορών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, σύμφωνα με την
ανωτέρω διάταξη, προκειμένου ο Δήμος να μην ασκήσει το ένδικο μέσο της εφέσεως και να
μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έπρεπε
προηγουμένως οι ίδιοι να παραιτηθούν από κάθε οικονομική αξίωση μισθών, επιδομάτων
κ.λ.π. κατά τρόπο ρητό, κατηγορηματικό και έγγραφο, προκειμένου να πληρείται η
προβλεπόμενη προϋπόθεση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνεκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη
κατεύθυνση του δικηγόρου τους αποβαίνει πρός όφελός τους, αφού τους ανοίγει το δρόμο
σε μόνιμη και σταθερή εργασία αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτή την οδό και να
υποβάλουν τη δήλωση παραίτησης.
Προφανώς, για τον ανώνυμο συντάκτη του άρθρου, έπρεπε το Δ.Σ. των εργαζομένων να
τους εμποδίσει και να τους καταγγείλει για την απόφασή τους αυτή που εναρμονίζεται με
τα συμφέροντα τους!!!!...”

2/2

