
ΘΕΜΑ: «Καταγγελία συμβάσεων εργασίας υπαλλήλου»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  157/2015 

 
O Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 
Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις άρθρου 58 του Ν. 3852/2010“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄) “Κωδικοποίηση σε 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”. 

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

4. Το αρθρ. 207 παρ. 2 του Ν. 3584/2007 που αφορά την λύση σύμβασης προσωπικού 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5193/06-04-2009 Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Αλεξάκη 

Χαράλαμπου του Ζαχαρία για πρόσληψη, σύμφωνα με την 1/13Μ/2009 Προκήρυξη 

του τέως Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/23-02-2009 

(τεύχος ΑΣΕΠ).  

6. Tον υπ’ αριθμ πρωτ 8174/21-05-09 Πίνακα Διοριστέων (προσωρινός πίνακας), με τον 

οποίο ο ανωτέρω υπάλληλος προσλήφθηκε (σύμφωνα με το κεφ. Ζ’ της ανωτέρω 

προκήρυξης), στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων Νεκροταφείου. 

7. Την υπ’ αριθ. 165/2009 απόφαση Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας και την 10177/15-06-

2009 σύμβαση εργασίας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 

και 23 του Ν. 3584/2007. 

8. Την υπ’ αριθ. 444/2010 Απόφαση Δημάρχου Ν. Φιλαδέλφειας και την υπ΄ αριθμ. 

14612/16-12-2010 σύμβαση εργασίας, με την οποία επαναπροσλήφθηκε στις 

16/12/2010 

9. Τον Πίνακα Διοριστέων (οριστικός πίνακας) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 949/04-10-

2010 (τεύχος Γ), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1186/10-06-2010 εγκριτική απόφαση του 

Α’ Τμήματος ΑΣΕΠ, με την οποία ανασυντάχθηκε ο ανωτέρω πίνακας και 

κατατάχθηκε στον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Χειρωνακτικών Εργασιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ AΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
   Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97 

   Τ.Κ. 143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
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   Fax : 213 2049006 

                    Νέα Φιλαδέλφεια       16/04/2015 
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10. Τη σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία τροποποιήθηκε 

η υπ’ αριθ. 444/2010 Απόφαση Δημάρχου με την αντίστοιχη 85/2013 και η υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 14612/16-12-2010 σύμβαση εργασίας με την αντίστοιχη υπ’ αριθμ. πρωτ. 

8537/18-06-2013.  

11. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ. 33906/16-12-2013, ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/οικ.   

2843/20-03-2014 και ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-07-2014 εγκύκλιες οδηγίες του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

ελέγχου νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού 

μητρώου των υπαλλήλων. 

12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προέβει σε έλεγχο νομιμότητας    

σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκυκλίους. 

          Συγκεκριμένα η Υπηρεσία μας απέστειλε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8748/13-05-

2014 έγγραφο της στο 28
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, προς έλεγχο και 

διασταύρωση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73/14-06-2002 πιστοποιητικό σπουδών, του κ. 

Χαράλαμπου Αλεξάκη του Ζαχαρία το οποίο είχε καταθέσει στον τέως Δήμο Νέας 

Φιλαδέλφειας κατά την πρόσληψη του. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10167/05-06-2014 απάντησή του 28
ο
 Δημοτικού Σχολείου 

Ηρακλείου Κρήτης βάσει της οποίας διαπιστώθηκε ότι το σχολικό έτος κατά το οποίο 

ο κ. Χαράλαμπος Αλεξάκης ολοκλήρωσε τη φοίτηση του ήταν το 1981 και όχι το 

1980, το οποίο αναγραφόταν ως έτος αποφοίτησης στο ανωτέρω πιστοποιητικό.  

      13. Την υπ’ αριθμ. 1/13Μ/2009 (ΦΕΚ 50/23-02-2009) Προκήρυξη πλήρωσης οργανικών  

            θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας του τέως Δήμου Νέας 

            Φιλαδέλφειας, βάσει της οποίας για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως   

            τυπικό προσόν αποτελούσε τουλάχιστον ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής     

            Εκπαίδευσης, δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή, για όσους έχουν αποφοιτήσει   

            μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, γεγονός που απέκλειε τον    

            ανωτέρω αυτομάτως από την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής στην προκήρυξη,  

            καθότι δεν είχε το απαραίτητο τυπικό προσόν.  

      14.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5193/06-04-2009 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του για 

           πρόσληψη του στο Δήμο μας,  στην οποία ανέφερε ως τυπικό προσόν το Απολυτήριο 

           Δημοτικού, με έτος κτήσης το 1980.  

      15.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12515/10-07-2014 έγγραφο – κλήση σε ακρόαση του Δήμου  

           Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, προς τον κ. Αλεξάκη Χαράλαμπο του Ζαχαρία. 

      16.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 13359/21-07-2014 έγγραφη  

           απολογία του ανωτέρω, από την οποία δεν προκύπτουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία 

           που να αναιρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄). 

      17.Το γεγονός ότι η Διοίκηση οφείλει, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, συνεπώς   

           εφαρμοζόμενη, να ανακαλεί κάθε παράνομη πράξη της, αποκαθιστώντας έτσι την 

           έννομη τάξη και το ότι η ανάκληση των μη σύννομων διοικητικών πράξεων  

           αποτελεί, καταρχήν, νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης, που απορρέει από την αρχή  

           της ισότητας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διοίκησης και της γενικής αρχής της  

           νομιμότητας των διοικητικών ενεργειών.  

 

 

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

            Καταγγέλλουμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1) 10177/15-06-2009, 2) 14612/16-12-2010 

όπως τροποποιήθηκε με την 3) 8537/18-06-2013 συμβάσεις εργασίας του κ. ΑΛΕΞΑΚΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Ζαχαρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Π.Δ. 

410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄), λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος πρόσληψης, βάσει της υπ’ 

αριθμ. 1/13Μ/2009 Προκήρυξης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (ΦΕΚ 50/23-02-



2009/τεύχος ΑΣΕΠ), διότι σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου σχολείου, ο εν λόγω 

υπάλληλος αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο το σχολικό έτος 1981 και ως εκ τούτου 

δεν κατείχε το απαραίτητο τυπικό προσόν για την κατάληψη της θέσης (δηλ. Απολυτήριο 

Τριτάξιου Γυμνασίου). 

 

 

KOIN.: 

1) Γραφείο Δημάρχου              O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

2) Γραφείο Γενικής Γραμματέως                                ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

3) Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου               

4) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

5) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                  

6) Τμήμα Μισθοδοσίας                                                 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

7) κ. Αλεξάκης Χαράλαμπος  


