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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στις 10 Οκτωβρίου 2016, κατατέθηκε στην Ομοσπονδία καταγγελία της 

Α.Σ.Κ. Δήμου Αθηναίων με την οποία απροκάλυπτα κατηγορούσε το Μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. Βασίλη Πολυμερόπουλο για «πλαστότητα» 

Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών. 

 Το συγκεκριμένο ζήτημα απασχόλησε την Εκτελεστική Επιτροπή της 

Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016, όπου 

και υπήρξε διεξοδική συζήτηση.    

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. και αφού εξέτασε όλα τα 

σχετικά Υπηρεσιακά έγγραφα του Δήμου που αφορούσαν στο θέμα, διαπίστωσε 

πως σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πλαστότητα Πιστοποιητικού. Ένα γεγονός που 

εξετάστηκε στο πλαίσιο του ελέγχου γνησιότητας όλων των Πιστοποιητικών Σπουδών 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες πιστοποίησαν τη γνησιότητα τίτλου.   

 Το ζήτημα αφορούσε διοικητική διαφωνία μεταξύ του Παντείου 

Πανεπιστήμιου και του Υπουργείου Παιδείας για το εάν ο εν λόγω τίτλος σπουδών 

είναι επιπέδου «master» ή άλλου επιπέδου. Επί του θέματος έχουν αποφανθεί 

σχετικά με έγγραφα τους οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου και 

του Υπουργείου Παιδείας. Ως εκ τούτου, δικαιοδοσία και κατ’ επέκταση ευθύνη για 

το θέμα φέρουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση ο Βασίλης 

Πολυμερόπουλος. 

 Η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ του ελέγχου 

γνησιότητας των Τίτλων Σπουδών και της παραδειγματικής τιμωρίας όσων εν 

γνώσει τους είχαν υποβάλει παραποιημένους τίτλους. Τη θέση αυτή συνεχίζει να 

διατηρεί στο ακέραιο και σήμερα η Ομοσπονδία. 

 Δεν πρόκειται όμως να μείνουμε αμέτοχοι και να αφήσουμε αναπάντητους 

όσους υποκινούμενοι από συνδικαλιστικούς τακτικισμούς και μεθοδεύσεις δεν 

διστάζουν να λασπολογήσουν, να συκοφαντήσουν και να σπιλώσουν υπολήψεις.  

 Παρατηρούμε δε, πως η αβάσιμη και τυχοδιωκτική ανακοίνωση της Α.Σ.Κ. 

Δήμου Αθηναίων υιοθετήθηκε πλήρως, με την απαραίτητη φυσικά 

δημοσιογραφική επιμέλεια, από τις εφημερίδες «Αυγή» και «Εφημερίδα των 

Συντακτών». Τούτο αποτελεί προφανώς τη συνέχεια του έργου που πρόκειται να 



παιχτεί λόγω του επικείμενου Τακτικού Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ για την επόμενη 

Διοίκησή της. 

 Ως Μέλη της πιο μαχητικής Ομοσπονδίας στο Δημόσιο, πολλές φορές 

πέσαμε θύματα κιτρινισμού, εκφοβισμού και εκβιασμού. Γίναμε στόχοι 

προκειμένου να συκοφαντηθεί ο αγώνας των εργαζομένων και να απαξιωθούν οι 

εκπρόσωποί τους. Διαχρονικά, εντεταλμένοι «δημοσιογραφίσκοι» για να εκτελέσουν 

τη «βρώμικη» δουλειά πάντα υπήρχαν και δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν. 

  Είμαστε ο πιο σκληρός και αδέκαστος κριτής του οποιουδήποτε, και ιδιαίτερα 

συνδικαλιστή που θα αποδεικνύονταν πλαστογράφος. Είμαστε όμως και ο πιο 

σθεναρός υπερασπιστής εκείνων που διώκονται άδικα και με χυδαίο τρόπο 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικά και μικροπαραταξιακά συμφέροντα… σε 

όποια παράταξη κι αν ανήκουν… 
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