
 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 148/2010 Απόφ. Δημάρχου»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   400/2014 

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

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

3) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 100/07-01-2010 αίτηση του κ. Αγγελόπουλου Παναγιώτη του 

Ευστρατίου για μεταφορά του ως πλεονάζον προσωπικό από τη Δημοτική Επιχείρηση 

Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, 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.  

4) Την υπ’ αριθ. 148/2010 απόφαση Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 446/01-06-2010/τ. Γ΄ και που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, 

μεταφέρθηκε και κατατάχθηκε την 05-07-2010 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

8056/05-07-2010 πρωτόκολλο εγκατάστασης, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ως πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής 

Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών. 

5) Την υπ’ αριθμ πρωτ. 7932/01-07-2010 Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 

1599/1986 που κατέθεσε δηλώνοντας ότι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας δεν φέρει 

ευθύνη σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά δεν 

πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.     

6) 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. 

7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προέβει σε έλεγχο νομιμότητας 

σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκυκλίους. 
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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 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Κόλια 
   Τηλ. : 213 2049046 
   Fax : 213 2049006 

                        Νέα Φιλαδέλφεια      22/10/2014 

                         Αρ. Πρωτοκόλλου:   18123 

 

 

 

 

  

  

  

 

  



 

         Συγκεκριμένα η Υπηρεσία μας απέστειλε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6855/16-04-

2014 έγγραφό της στο 16
ο
 Δημ. Σχολείο Αχαρνών, προς έλεγχο και διασταύρωση το 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 119/07-04-2010 πιστοποιητικό σπουδών του 16
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Αχαρνών, το οποίο είχε καταθέσει κατά την πρόσληψη του ο κ. Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος  του Ευστρατίου. 

8) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11040/19-06-2014 απάντησή του 16
ου

 Δημοτικού Σχολείου, 

Αχαρνών βάσει της οποίας διαπιστώνεται ότι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος  του 

Ευστρατίου μετεγγράφει το σχολικό έτος 1989-1990 από το 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Αχαρνών στην Γ΄ τάξη. Στη συνέχεια φοίτησε μόνο το Α΄ τρίμηνο της ΣΤ΄ τάξης του 

Δημοτικού το σχολ. έτος 1993-1994 και 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 ενηλικίωσής του καίτοι γεννηθείς το έτος 

1980.  

9) Το 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 γεγονός 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.  

10) Το με αριθ. πρωτ. 12512/10-07-2014 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας –     

Χαλκηδόνος, προς τον κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο του Ευστρατίου, περί κλήσης 

αυτού σε ακρόαση (άρθρο 6 ν. 2690/1999 – ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999). 

11) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13627/24-07-2014 αίτησή του περί χορήγησης προθεσμίας 

προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν 

διαφορετικά και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13627/29-07-2014 έγγραφο απαντητικό της 

Υπηρεσίας περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας έως 25-08-2014. 

12) Την με αριθμ. πρωτ. Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 15473/09-09-2014 αίτηση 

του ανωτέρω με την οποία καταθέτει νέο απολυτήριο από το 5ο Δημοτικό Σχολείο 

Ελευσίνας το οποίο εκδόθηκε την 08-09-2014, αποδεικνύοντας ότι όντως δεν ήταν 

κάτοχος Απολυτήριου Δημοτικού κατά την χρονική στιγμή της υποβολής των 

δικαιολογητικών για την πρόσληψή του το 2005. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

                 Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 148/2010 Απόφασης Δημάρχου του τέως Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας (ΦΕΚ 446/01-06-2010/τ.Γ΄) περί μεταφοράς πλεονάζοντος 

προσωπικού από την τέως Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών 

στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, κατά το μέρος που αφορά τη μεταφορά του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του Ευστράτιου, υπάλληλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 

κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν. 2690/1999, λόγω έλλειψης του τυπικού προσόντος ένταξης 

του στην κατηγορία ΥΕ, βάσει του οποίου μεταφέρθηκε στον Δήμο μας.  

                Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στον Δήμο Αχαρνών, ο οποίος αποτελεί τον  

καθολικό διάδοχο της τέως Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών, 

για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

                Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως    

 

 

 



σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007 με μέριμνα του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

 

KOIN.:                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ         
1)  Γραφείο Δημάρχου                             ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ         

2)  Γραφείο Γενικής Γραμματέως                                   

3)  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών        

4)  Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης                         ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

     & Ηλεκτροφωτισμού 

4)  Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                      

5)  Τμήμα Μισθοδοσίας 

6)  Δήμος Αχαρνών 

     Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & 

     Μπόσδα 13673 Αχαρνές 

7)  κ. Αγγελόπουλος Παναγιώτης               


