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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 188/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση ή μη υποβολής μηνυτήριας 
αναφοράς του Δήμου κατά  του Παν. 
Αγγελόπουλου για κατάθεση ψευδούς 
πιστοποιητικού». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 19696/26/14-11-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :    



  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου 
Μιχαήλ  7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου Γεώργιος, 
μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 
παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 
Παπακώστας Βασίλειος. 

 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 19497/12-11-2014 εισήγηση του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού προς την Οικ. Επιτροπή επί του θέματος :  
 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής μηνυτήριας αναφοράς  
 
             Κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 72 παρ. 1 περιπτ. ιγ΄ του Ν. 3852/10 και 
προς αποφυγή άμεσου, κατεπείγοντος και προφανούς κινδύνου ως και ζημίας 
των συμφερόντων του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος καλείσθε όπως 
εγκρίνετε την υποβολή της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 19460/12-11-2014 
μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών 
(διαμέσου του Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας) ως νόμιμος εκπρόσωπος και για 
λογαριασμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, κατά του Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου του Ευστρατίου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Γνώσεως 
αρ. 32 ως και κατά παντός υπευθύνου, φυσικού αυτουργού, συναυτουργού, 
συμμετόχου, αμέσου ή εμμέσου ή άλλου συνεργού και ηθικού αυτουργού 
αγνώστων εις ημάς. 
 
             Την ως άνω μηνυτήρια αναφορά υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον 
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ιγ΄ του Ν. 3852/10. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικ. Επιτροπή όπως εγκρίνει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10, την 

άσκηση της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς από εμένα, με την ιδιότητά μου 

ως Δημάρχου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. 

 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 



καταγράφονται στο αριθ. 30/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την υποβολή  από τον Δήμαρχο κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο, ως 
νομίμου εκπροσώπου και για λογαριασμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, προς αποφυγή άμεσου, κατεπείγοντος και προφανούς κινδύνου 
ως και ζημίας των συμφερόντων αυτού, την υποβολή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Δ.Φ.Χ. 19460/12-11-2014 μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών (διαμέσου του Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας), κατά του 
Παναγιώτη Αγγελόπουλου του Ευστρατίου κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός 
Γνώσεως 32, ως και κατά παντός υπευθύνου, φυσικού αυτουργού, 
συναυτουργού, συμμετόχου, αμέσου ή εμμέσου ή άλλου συνεργού και ηθικού 
αυτουργού αγνώστων στο Δήμο για κατάθεση ψευδούς πιστοποιητικού 
εξωσχολικής χρήσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στην 
συνημμένη στην παρούσα μηνυτήρια αναφορά. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εμμανολία  
 

             Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  
4. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
5. Τμήμα Μισθοδοσίας 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
Συνημμένο:    Η αριθ. πρωτ. 19460/12-11-2014 μηνυτήρια αναφορά 
 
 



 
                        Νέα Φιλαδέλφεια   12-11-2014 
                                 Αρ. Πρωτ.  19460 
 
 
              Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών (διαμέσου του 
Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας) 
 
   ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 
         Του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, νομίμως 
εκπροσωπούμενου υπό του Δημάρχου του κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου 
του Ζησίμου, που κατοικοεδρεύει στην Ν. Φιλαδέλφεια και επί της οδού 
Δεκελείας 97 
 
                                                              ΚΑΤΑ   
  
Του  κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου του Ευστρατίου, κατοίκου Αχαρνών 
Αττικής, οδός Γνώσεως αρ. 32 ως και κατά παντός υπευθύνου, φυσικού 
αυτουργού, συναυτουργού, συμμέτοχου άμεσου ή έμμεσου ή άλλου συνεργού 
και ηθικού αυτουργού αγνώστου εις ημάς 
 
             Σύμφωνα με 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 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί ελέγχου νομιμότητας πτυχίων, 
πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των 
υπαλλήλων, η Υπηρεσία μας προέβη σε έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, 
πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των 
υπαλλήλων. 
           Συγκεκριμένα ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος του Ευστρατίου, 
υπάλληλος της ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Α.Χ. μεταφέρθηκε ως πλεονάζον προσωπικό από την τέως Δημοτική 
Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών στον τέως Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 100/07-01-2010 αίτησή του και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 269 του Ν. 3463/2006 όπως 
τροποποιήθηκαν και  συμπληρώθηκαν με την παρ. 2α του άρθρ. 25 του Ν. 
3613/2007 και του αρθρ. 17 παρ. 2 περιπτ. α΄ του Ν. 3812/2009. Στη 
συνέχεια, την 05-07-2010, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8056/05-07-2010 
Πρωτόκολλο Εγκατάστασης, εγκαταστάθηκε σε συσταθείσα προσωρινή 
προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 
             Στο πλαίσιο του ως άνω ελέγχου νομιμότητας το Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος απέστειλε προς έλεγχο και 
διασταύρωση - με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6855/16-04-2014 έγγραφο του - το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 119/07-04-2010 πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης του 16ου 
Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, το οποίο είχε καταθέσει ο κ. Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος του Ευστρατίου, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6547/08-06-2010 
αίτησή του κατά την μεταφορά του στον τέως Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας 
(σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7674/28-06-2010 έγγραφο του Δήμου 
Αχαρνών για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α δεν τηρούνταν υπηρεσιακοί 
φάκελοι, οπότε αρμόδια Υπηρεσία για την συγκέντρωση δικαιολογητικών και 
ενημέρωση του προσωπικού μητρώου του κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου ήταν 
ο τέως Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας).  
              Μετά από τον έλεγχο που διενήργησε το ανωτέρω σχολείο σχετικά 
με το πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης αυτού και σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 11040/19-06-2014 απάντησή του, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω 



υπάλληλος μετεγγράφει το σχολ. έτος 1989-1990 στην Γ΄ τάξη από το 3ο 
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών και στη συνέχεια φοίτησε μόνο το Α΄ τρίμηνο 
της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού το σχολ. έτος 1993-1994. Ως εκ τούτου 
διεγράφει από το σχολείο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/15-06-1994 Πράξη 
του Συλλόγου διδασκόντων, λόγω μη ολοκλήρωσης της φοίτησης και λόγω 
της ενηλικίωσης του, καίτοι γεννηθείς το έτος 1980.  
              Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο εν λόγω υπάλληλος δεν είναι 
απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, όπως ψευδώς προέκυπτε από το 
ανωτέρω πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης, και ως εκ τούτου δεν διαθέτει το 
τυπικό προσόν ένταξης του στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας βάσει 
του οποίου μεταφέρθηκε στον Δήμο μας. 
              Στη συνέχεια με το με αριθ. πρωτ. 12512/10-07-2014 έγγραφο του 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, καλέσαμε σε ακρόαση τον κ. Παναγιώτη 
Αγγελόπουλο του Ευστρατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 
2690/1999 – ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999. 
              Ο ανωτέρω επανήλθε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13627/24-07-2014 
αίτησή του ζητώντας παράταση της προθεσμίας προκειμένου να προσκομίσει 
τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν διαφορετικά. Η Υπηρεσία με το 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 13627/29-07-2014 έγγραφό της ενέκρινε παράταση της ως 
άνω προθεσμίας έως 25-08-2014. 
             Στις 09-09-2014 κατέθεσε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15473 αίτησή του, 
νέο απολυτήριο τίτλο από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, το οποίο 
εκδόθηκε στις 08-09-2014, αποδεικνύοντας ότι όντως δεν ήταν απόφοιτος 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά την χρονική στιγμή της υποβολής των 
δικαιολογητικών για την πρόσληψή του - το 2005 - στην τέως Δημοτική 
Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών. 
 
              Εν συνεχεία ο Δήμος προέβη στην ανάκληση της μεταφοράς του κ. 
Αγγελόπουλου με την υπ’ αριθμ. 400/2014 Απόφαση Δημάρχου. 
 
              Επειδή η Υπηρεσία  μας μέχρι της υποβολής της παρούσης, δεν 
είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος άλλος ή άλλοι πέραν του μηνυομένου 
Παναγιώτη Αγγελόπουλου του Ευστρατίου ή ποιοι διέπραξαν τα ως άνω 
αναφερόμενα αδικήματα, ώστε να στραφεί και εναντίον τους ποινικώς και 
αστικώς. 
 
              Επειδή ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος δεν υποχρεούται εις 
την καταβολή σχετικού παραβόλου για την κατάθεση της παρούσης 
μηνυτήριας αναφοράς – μήνυσης, απαλλασσόμενος τούτου όπως το Ελληνικό 
Δημόσιο. 
 

                    Δ Ι Α  Τ Α Υ Τ Α 
 

              Με την ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος οποθενδήποτε απορρέοντος για την 
αποκατάσταση και ανόρθωση πάσης ζημίας, την οποία υπέστη ο Δήμος 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
 

Ε Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 
 

              τον  κ. κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο του Ευστρατίου κατοίκου 
Αχαρνών Αττικής, οδός Γνώσεως αρ. 32 ως και κάθε υπεύθυνο, φυσικό 
αυτουργό, συναυτουργό, συμμέτοχο άμεσο ή έμμεσο ή άλλο συνεργό και 
ηθικό αυτουργό άγνωστο εις ημάς, οι οποίοι κατά μονάς ή από κοινού 



προέβησαν στις ανωτέρω παράνομες πράξεις που προβλέπονται και 
τιμωρούνται από τον Νόμο. 
 
              Δηλώνουμε παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Φιλαδέλφειας 
– Χαλκηδόνος για το ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ 
 

Α Ι  Τ Ο Υ Μ  Ε Θ Α 
 
              Τις δικές σας κατά νόμο ενέργειες για την κατά νόμον ποινική δίωξη 
τους και την αυστηρά τιμωρία του έναντι μηνυομένου ως και παντός 
προσώπου αγνώστου εισέτι εις ημάς ως και παντός υπευθύνου, φυσικού 
αυτουργού, συναυτουργού, συμμετόχου, αμέσου ή εμμέσου ή άλλου 
συνεργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων εις ημάς. 
 
             Πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους του Δήμου Φιλαδέλφειας 
– Χαλκηδόνος ορίζω του δικηγόρους επί παγία αντιμισθία της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, 
Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο κατοίκους ως εκ της 
ιδιότητός τους Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Δεκελείας 97, τηλέφωνο 213 – 
2049030 και 213 2049020. 
 
Συνημμένα έγγραφα :  
1)  η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6547/08-06-2010 αίτηση του κ. Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου του Ευστρατίου, με την οποία καταθέτει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
119/07-04-2010 πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης του 16ου Δημοτικού 
Σχολείου Αχαρνών. 
2) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7674/28-06-2010 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. 
3) τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 6855/16-04-2014 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος περί ελέγχου νομιμότητας τίτλου σπουδών υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου. 
4) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 119/07-04-2010 πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης 
του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών του κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου του 
Ευστρατίου. 
5) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11040/19-06-2014 απάντηση του 16ου Δημοτικού 
Σχολείου Αχαρνών.  
6) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12512/10-07-2014 κλήση σε ακρόαση. 
7) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13627/24-07-2014 αίτηση του κ. Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου του Ευστρατίου περί παράτασης προθεσμίας υποβολής, 
σχετικών με την υπόθεση, εγγράφων. 
8) το υπ’ αριθμ . πρωτ. 13627/29-07-2014 απαντητικό έγγραφο της 
Υπηρεσίας. 
9) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15473/09-09-2014 αίτησή του κ. Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου του Ευστρατίου περί κατάθεσης νέου απολυτηρίου Δημοτικού 
Σχολείου. 
10) η υπ’ αριθμ. 400/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης της 
μεταφοράς του εν λόγω υπαλλήλου ως πλεονάζον προσωπικό. 
11)οι 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 εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 

 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
                                                               ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 


