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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

Του Σωματείου με την επωνυμία: «Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου 

Αθηναίων», με έδρα την Αθήνα, οδός Ιερά Οδός αριθμ. 151, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

ΠΡΟΣ 

Τον «Δήμο Αθηναίων, με έδρα την Αθήνα, οδός Λιοσίων αριθμ. 22, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται. 

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, κ. Καστανάκη Ελευθέριο 

2. Τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Απορριμμάτων, ως υπεύθυνο της 

Διεύθυνσης  Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και συντήρησης Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού    

3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Ανθρωπίνου Δυναμικού του 

Δήμου Αθηναίων  

4. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 

και συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού    

 
 

------------------------ 
 

Όπως ήδη γνωρίζετε, δεδομένου ότι ήδη σας έχουμε οχλήσει προφορικά 

επανειλημμένα, έπρεπε ήδη στις 25.9.2015 να έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό 

μισθοδοσίας μας (δεδομένου ότι στις 27.9.2015 είναι ημέρα Κυριακή)  ο μισθός 

μας – δεδουλευμένα (500) περίπου μονίμων υπαλλήλων της Καθαριότητας, 

που αντιστοιχούν στην αποζημίωση λόγω της νυχτερινής απασχόλησης τους για 

τον μήνα Αύγουστο του έτους 2015. 

Επισημαίνουμε τα εξής: α. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι άπαντες οι 

εργαζόμενοι στην Καθαριότητα κατά το μήνα Αύγουστο υπερέβαλαν εαυτόν και 

κατόρθωσαν να αντεπεξέλθουν στις εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες αφενός 

καιρικές (καύσωνας), αφετέρου κοινωνικές (περίπου 8.000.000 τουριστών και 

χιλιάδες προσφύγων που κατέκλυσαν την Αθήνα), με αποτέλεσμα να 

παρουσιάσουν μια εξαιρετική εικόνα της πόλης μας προς τους ξένους που την 



 2 

επισκέφθηκαν, β. Η μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων της καθαριότητας, 

συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της αποζημίωσης της νυχτερινής απασχόλησης 

προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία κάθε μήνα καταβάλλουν οι 

δημότες της Αθήνας στο Δήμο και μέρος αυτών καλύπτουν την τακτική 

μισθοδοσία των συναδέλφων – εργαζομένων της καθαριότητας. Για τον 

προηγούμενο μήνα, ήτοι για τον Αύγουστο, τα ανταποδοτικά τέλη έχουν ήδη 

εισπραχθεί από το Δήμο. γ. Το ποσό που αντιστοιχεί στην νυχτερινή (από 10.00 

έως 06.00) εργασία των συναδέλφων μας είναι δεδουλευμένο και αποτελεί μια 

καθοριστική πηγή εισοδήματος για την διαβίωση καθενός από τους 

εργαζομένους, λαμβανομένου υπόψη και των τρομακτικών μειώσεων που έχουν 

υποστεί οι μηνιαίες αποδοχές τους.  

Λόγω της μη εμπρόθεσμης και έγκαιρης καταβολής της αποζημίωσης 

λόγω της νυχτερινής απασχόλησης μας, οι εργαζόμενοι της διεύθυνσης μας, 

αντιμετωπίζουν ήδη πλείστα προβλήματα, δεδομένου ότι με τα χρήματα αυτά 

έχουν προϋπολογίσει να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης της οικογένειας τους, 

να καλύψουν τις δαπάνες περίθαλψης και υγείας, να ρυθμίσουν οφειλές τους σε 

φορείς κλπ.       

Οι δικαιολογίες σας, ότι δήθεν η επίτροπος βρίσκεται σε άδεια και ότι ως 

εκ τούτου δεν μπορεί να υπογράψει τα σχετικά εντάλματα καταβολής των 

νυχτερινών μας είναι τελείως αστήρικτες και προσχηματικές, ενώ δεν 

απαλλάσσουν τους αρμοδίους του Δήμου, και πρωτίστως το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτού, από τις αστικές, ποινικές και άλλες ευθύνες, λόγω της μη καταβολής 

δεδουλευμένων αποδοχών μας.   

Κατά τα άρθρα 653 και επ. ΑΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 46, 47, 48 του 

ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων) 

προβλέπεται ρητά η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει τις αποδοχές – μισθό 

στον εργαζόμενο, εφόσον έχει παράσχει την εργασία του.   

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3996/2011 ορίζεται ρητά ότι κάθε 

εργοδότης, ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, την 

καταβολή δεδουλευμένων κλπ., τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι 

μηνών ή με χρηματική ποινή  τουλάχιστον (900) ευρώ. Μεταξύ δε των 

δεδουλευμένων αποδοχών, περιλαμβάνεται προφανώς και η αποζημίωση λόγω 

νυχτερινής απασχόλησης.  
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Περαιτέρω, η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του εργοδότη για καταβολή 

του οφειλόμενου μισθού προς τον εργαζόμενο μισθωτό, δεν αποτελεί εκτός από 

παράβαση του εργατικού δικαίου και αδικοπραξία για την οποία θα μπορούσε ο 

τελευταίος να αξιώσει και αποζημίωση για ηθική βλάβη κ.λπ. (ΑΠ 146/2002, Μ. 

Κατζέλα, σε Ληξουριώτη (επιμ.), Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, οπ. παρ. 

σελ. 47).  

  Επειδή, η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών μας (νυχτερινά 

του μηνός Αυγούστου) αποτελεί δόλια, υπαίτια και παράνομη πράξη, η οποία 

κατά τα ανωτέρω τιμωρείται τόσο ποινικά με την υποβολή μηνύσεως, όσο και 

αστικά με την υποβολή αγωγής στο πολιτικά δικαστήρια, με την οποία μπορούμε 

να ζητήσουμε και ηθική βλάβη για την υπαίτια καθυστέρηση Σας. 

Επειδή ως το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο των εργαζομένων στην 

Διεύθυνση Καθαριότητας, έχουμε πρωτίστως υποχρέωση να διασφαλίζουμε την 

εργασία και αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά 

καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες (ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους κατά 

την νύχτα) «για να παρουσιάζεται η Αθήνα με το καλύτερο δυνατό πρόσωπο», 

και σε περίπτωση που καταπατώνται θεμελιώδη δικαιώματα τους, όπως π.χ ο 

μισθός τους, οφείλουμε να αντιδρούμε και να διεκδικούμε δυναμικά τα δίκαια 

αιτήματα τους.  

Επειδή το γεγονός της μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών μας 

είναι πειθαρχικά ελεγκτέα πράξη, για τους υπευθύνους και αρμοδίους 

υπαλλήλους και αιρετούς, καθώς αποτελεί παράβαση του καθήκοντος τους, όπως 

περιγράφεται από τους νόμους. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

  

Διαμαρτυρόμενοι εντόνως και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου 

δικαιώματος μας,  

Σας Καλούμε εντός τριών (3) ημερών από την λήψη της παρούσας να 

έχετε καταβάλει σε όλους τους συναδέλφους μας, την αποζημίωση για την 

νυχτερινή απασχόληση για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2015, το οποίο μέχρι 

σήμερα δεν έχετε πράξει, απολύτως παράνομα, υπαίτια και αδικαιολόγητα 

 Σε διαφορετική περίπτωση το σωματείο μας αλλά και οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι ατομικά, θα προβούμε στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών με την 
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υποβολή μηνύσεως στον Εισαγγελέα Αθηνών, στην άσκηση αγωγών στα 

πολιτικά δικαστήρια, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη, στην αναζήτηση 

πειθαρχικών ευθυνών των αρμοδίων υπαλλήλων και αιρετών για τέλεση 

πειθαρχικών παραπτωμάτων και τέλος προειδοποιούμε ότι θα προβούμε σε 

στάσεις εργασίας (επαναλαμβανόμενες), προκειμένου να διασφαλίσουμε τα 

δικαιώματα των εργαζομένων στην καθαριότητα, μεταξύ των οποίων είναι και η 

καταβολή μισθού μετά την παροχή της συμφωνημένης εργασίας.  

 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς 

αυτούς που απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

 Να αντιγράψει αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης. 

Αθήνα, 28.9.2015 

 

 
 

 

 

                                                               ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 

        

 

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

           ΜΙΧΑΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ                                      ΑΝΤΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 


