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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Α.1. Αριθμός Πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής Επιθεώρησης – Ελέγχου:
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.2/84/14756/2-10-2016.
Α.2. Αντικείμενο Ελέγχου:
Η εξέταση τυχόν παραλείψεων των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου,
αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και
λοιπών στοιχείων του Μητρώου του υπαλλήλου Βασιλείου Πολυμερόπουλου
(ΠΕ Διοικητικού), βάσει των σχετικών Εγκυκλίων του Υ.Δ.Μ.&Η.Δ. σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4305/2014.
Α.3. Ελεγχόμενη Υπηρεσία:
Δήμος Αθηναίων.
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 Το Π.Δ. 269/1989 (ΦΕΚ 128/Α/22-5-1989): "Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων".
 Η παρ. 1 του άρθρου 1 και η παρ. 1γ του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α/16-7-2008): "Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές".
 Τα άρθρα 10 έως 14 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/21-9-1992): "Εκσυγχρονισμός
της Ανώτατης Εκπαίδευσης".

Το άρθρο 36 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/3-3-1994): "Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης".
 Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999): "Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", στο οποίο ορίζεται ότι: «…1. Το
αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που
την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. 2. Για την ανάκληση δεν είναι
απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης,
εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση
πραγματικών περιστατικών …».
 Το άρθρο 8 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003): "Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
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στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
Το άρθρο 8 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6-8-2004): "Ρυθμίσεις του
συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης".
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 και το άρθρο 111 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α/28-6-2007): "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων".
Η παρ. 1 του άρθρου 1 και η παρ. 1γ του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α/16-7-2008): "Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές".
Το άρθρο πρώτο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010 – Διορθ. Σφαλμ. στο
ΦΕΚ 83/Α/1-6-10): "Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
Η παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-11-2011):
"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015".
Το άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014): "Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού
Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.
Οι Εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης:
α) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ): "Επικαιροποίηση
προσωπικών μητρώων υπαλλήλων",
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363): "Έλεγχος
νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού
μητρώου των υπαλλήλων",
γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4): "Διευκρινίσεις επί της
εγκυκλίου με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών
στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»",
δ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-7-2014 (ΑΔΑ: 7Φ95Χ-Μ7Ρ): "Περαιτέρω
διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και
λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων" και
ε) ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/8-12-2014 (ΑΔΑ: Ω05ΓΧ-Θ3Β): "Έλεγχος
γνησιότητας δικαιολογητικών".

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Με την αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./1120/29-1-2016 ανώνυμη αναφορά καταγγέλλεται
ότι: «… στο Δήμο Αθηναίων υπηρετούν Διευθυντές με πλαστά πτυχία. Παρακαλώ όπως
ελέγξετε … Πολυμερόπουλος Βασίλειος …».
1. Με το αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.4/ΕΜΠ.272/4-3-2016 έγγραφό μας, στο πλαίσιο
της από 9/2/2016 διενεργούμενης προκαταρκτικής διερεύνησης των
καταγγελλομένων στην ανωτέρω αναφορά, ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
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Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων να μας γνωστοποιηθούν για τους δέκα (10)
Διευθυντές που αναφέρονται στην ανωτέρω καταγγελία, μεταξύ αυτών και του
Βασιλείου Πολυμερόπουλου, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού, πρώην Προϊστάμενου
Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης και νυν Προϊστάμενου1 Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης
Οικονομικού, τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του υπόψη Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους2 του
Υ.Δ.Μ.&Η.Δ. και τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4305/2014, αναφορικά
με την εγκυρότητα των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του
προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα.
2. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, Τμήμα
Μόνιμου Προσωπικού, σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας, με το αρ. πρωτ.
ΕΜΠ.185/15-4-2016 έγγραφό της απέστειλε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., αναφορικά με τον
δημοτικό υπάλληλο Βασίλειο Πολυμερόπουλο, τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία σχετικά
με την εγκυρότητα των τίτλων και λοιπών στοιχείων του φακέλου Μητρώου αυτού:
2.1. Το αριθμ. 3073/11-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 48/10-3-2016 έγγραφο του Γενικού
Λυκείου Λεονταρίου Καρδίτσας, που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του αριθμ. 38/296-1977 Απολυτηρίου του Μικτού Λυκείου Λεονταρίου, το οποίο χρησιμοποίησε για
την πρόσληψή του στο Δήμο.
2.2. Το με αρ. πρωτ. 20133438/23-9-2013 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης
& Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του αριθμ.
2469/5-11-1996 τίτλου σπουδών στην: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".
2.3. Το με αρ. πρωτ. 4261/15-10-2014 έγγραφο του Πάντειου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του από
Σεπτέμβριο 2005 Πιστοποιητικού Σπουδών στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων.
3. Ως προς την αναγνώριση ή μη του ανωτέρω υπό στοιχεία (2.3)
Πιστοποιητικού Σπουδών στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του Ινστιτούτου
Διεθνών Σχέσεων Β΄ Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet: "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ &
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ", που χορήγησε στον εν λόγω υπάλληλο το Πάντειο
Πανεπιστήμιο έχουν επισημανθεί από τους αρμόδιους Φορείς τα κάτωθι:
3.1. Με το με αρ. 4261/1-8-2014 (αρ. πρωτ. εισ. 323864/13-8-2014 Δήμου
Αθηναίων) έγγραφο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών, που εκδόθηκε σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 286422/15-7-2014
υπομνηστικού εγγράφου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου
Αθηναίων, με το οποίο απεστάλησαν εκ νέου οι τίτλοι σπουδών του Β.Π. και
ζητήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητάς τους, γνωστοποιείται ότι: «… όσον αφορά το από
Σεπτέμβριο του 2005 πιστοποιητικό σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο
πλαίσιο της μεταπτυχιακής έδρας Jean Monnet του Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο
1
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Βλέπε την αριθμ. 386240/6-12-2016 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων
Βλέπε το Κεφάλαιο "Νομικό Πλαίσιο" της παρούσας Έκθεσης Επιθεώρησης - Ελέγχου
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"Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες", στο όνομα Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος είναι γνήσιο. Ο συγκεκριμένος τίτλος δεν επέχει ισότιμη θέση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος, όπως αυτά που απονέμονται σήμερα από το Πανεπιστήμιό
μας, αλλά αποτελούσε πιστοποιητικό παρακολούθησης που δίδετο μετά από επιτυχή
συμμετοχή σε εξετάσεις και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας …».

3.1.α. Με το με αρ. 373645/25-9-2014 έγγραφο του Τμήματος Μόνιμου
Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων
ζητήθηκε διευκρίνιση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών σχετικά με το ως άνω υπό στοιχεία (3.1) με αρ. πρωτ. 4261/1-8-2014
έγγραφό του που αφορούσε στον έλεγχο εγκυρότητας τίτλων ή πιστοποιητικών
σπουδών, καθώς: «… αναφέρεστε στον Καλογερόπουλο Κωνσταντίνο, ενώ το όνομα του
υπαλλήλου μας (πιστοποιητικό του οποίου και σας αποστείλαμε) είναι Πολυμερόπουλος
Βασίλειος του Κωνσταντίνου και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες …».

3.1.β. Με το με αρ. (ταυτάριθμο) 4261/15-10-2014 (αρ. πρωτ. εισ.
413224/23-10-2014 Δήμου Αθηναίων) έγγραφο του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του από
Σεπτέμβριο 2005 Πιστοποιητικού Σπουδών στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων χωρίς πλέον να γίνεται αναφορά στην ισοτιμία του
ως Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
3.2. Με το με το αριθμ. 1896/Ε.Π./22-4-2016 έγγραφο, του Τμήματος Β΄
Μεταπτυχιακών Σπουδών & Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα,
την Τεχνολογία & την Καινοτομία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, σε
απάντηση του με αρ. πρωτ. ΕΜΠ.219/12-5-2016 εγγράφου αυτής, γνωστοποιείται3
ότι: «… οι μεταπτυχιακοί κύκλοι σπουδών που οργανώνονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και οδηγούν σε χορήγηση αντίστοιχων πιστοποιητικών, δεν σχετίζονται με τα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν στη χορήγηση Μεταπτυχιακών
Διπλωμάτων Ειδίκευσης κατά τις ρυθμίσεις και επιταγές του ν. 3685/2008 …».

3.3. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών με το
αρ. πρωτ. α) 1331/26-5-2016 (αρ. πρωτ. εισ. 197058/22-6-2016) έγγραφό του προς το
Δήμο Αθηναίων4 και β) το με αρ. πρωτ. 2749/20-10-2016 (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./14802/31-102016) έγγραφό του προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.5 επισημαίνει ότι: «… ο εν λόγω Μεταπτυχιακός
Κύκλος Σπουδών καταργήθηκε το έτος 2005 όπου ξεκίνησε στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών αντίστοιχη θεματική ειδίκευση στο επίσημο ΠΜΣ, το οποίο και
απονέμει πλέον επίσημο τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο Masters. Σε κάθε
περίπτωση, το πιστοποιητικό παρακολούθησης του εν λόγω Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών
δεν αποτελεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε επίπεδο Masters …».

3.4. Σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με την απονομή
Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης υφίστανται:
α) Στα άρθρα 10 έως 14 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/21-9-1992):
"Εκσυγχρονισμός Της Ανώτατης Εκπαίδευσης", που ορίζεται ότι: «… Άρθρο 10, παρ. 1.: Τα
Σε απάντηση του αριθμ. ΕΜΠ.183/14-4-2016 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Δήμου Αθηναίων
4
Σε απάντηση του αριθμ. ΕΜΠ.224/16-5-2016 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Δήμου Αθηναίων
5
Σε απάντηση των αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.4/ΕΜΠ.586/9-5-2016 και Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.4/ΕΜΠ.914/4-7-2016
εγγράφων
4
3

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία έχουν επιστημονική ενότητα και
πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών … Άρθρο 11, παρ. 1α.: Τα
Π.Μ.Σ. … οδηγούν στην απονομή διδακτορικού διπλώματος … Τα Π.Μ.Σ. προβλέπουν
υποχρεωτικώς πριν από την απονομή του διδακτορικού διπλώματος τη δυνατότητα απονομής
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης … 3. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος εκδίδει απόφαση που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως …».
β) Στο Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/16-7-2008): "Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές", που ορίζεται ότι: «… Άρθρο 1, παρ. 1.: Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) … έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών
σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) … Άρθρο
6, παρ. 1γ.: Κάθε Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί τουλάχιστον ένα πλήρες
ημερολογιακό έτος …».

3.5. Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ήτοι
το Π.Δ. 269/1989 (ΦΕΚ 128/Α/22-5-1989): "Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων", σκοπός του Ινστιτούτου είναι η κατάρτιση και εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του χωρίς να

προβλέπεται η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Βάσει των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι:
α) Ο δημοτικός υπάλληλος Βασίλειος Πολυμερόπουλος παρακολούθησε κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 τον ετήσιο Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και του απονεμήθηκε το
από Σεπτέμβριο 2005 Πιστοποιητικό παρακολούθησης του ανωτέρω Μεταπτυχιακού
Κύκλου Σπουδών, μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε εξετάσεις και υποστήριξη
διπλωματικής εργασίας.
Ο εν λόγω Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών, δεν προκύπτει από τον Ιδρυτικό
Νόμο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Π.Δ. 269/1989) ότι συνιστά εγκεκριμένο με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί
στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, κατά τις ρυθμίσεις και
επιταγές του Ν. 3685/2008, αλλά και του προηγούμενου σχετικού Ν. 2083/1992.
β) Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων γνώριζε από το
έτος 2014, βάσει του αριθμ. 4261/1-8-2014 (αρ. πρωτ. εισ. 323864/13-8-2014 Δήμου
Αθηναίων) εγγράφου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών), ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δεν επέχει ισότιμη θέση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης και παρόλα αυτά δεν προέβη στις δέουσες υπηρεσιακές
ενέργειες.
Η λανθασμένη αναγραφή στο ως άνω αναφερόμενο με αρ. πρωτ. 4261/1-82014 έγγραφο του Παντείου Πανεπιστημίου του ονόματος του κατόχου του από
Σεπτέμβριο 2005 Πιστοποιητικού Σπουδών (εσφαλμένα αναγράφεται Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος αντί του ορθού Βασίλειος Πολυμερόπουλος), ουδόλως αλλοιώνει
την έννοια του περιεχομένου του εγγράφου ως προς την ισοτιμία του
συγκεκριμένου τίτλου.
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Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία6 μετά τη λήψη του με αρ. (ταυτάριθμο)
4261/15-10-2014 (αρ. πρωτ. εισ. 413224/23-10-2014 Δήμου Αθηναίων) εγγράφου
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, που επιβεβαίωνε
μεν την εγκυρότητα του από Σεπτέμβριο 2005 Πιστοποιητικού Σπουδών του
υπαλλήλου, ωστόσο δεν αναφέρονταν στην ισοτιμία αυτού ως Μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, δεν επανήλθε για περαιτέρω διευκρινίσεις, ως όφειλε.
4. Στη συνέχεια προκειμένου να διακριβωθούν οι διοικητικές πράξεις στις
οποίες λήφθηκε υπόψη και προσμέτρησε το ανωτέρω Πιστοποιητικό Σπουδών ως
Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, με το αρ. πρωτ.. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.3/ΕΜΠ.1388/2-112016 έγγραφό μας ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου
Αθηναίων να μας ενημερώσει για την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του εν
λόγω υπαλλήλου κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 έως σήμερα.
Η αρμόδια υπηρεσία με τα αριθμ. ΕΜΠ.573/15-11-2016, ΕΜΠ.586/21-112016, ΕΜΠ.600/24-11-2016, ΕΜΠ.603/28-11-2016 και ΕΜΠ.623/2-12-2016
έγγραφά της απέστειλε σχετικά στοιχεία, για την υπηρεσιακή κατάσταση του εν λόγω
υπαλλήλου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνα που αφορούν σε
διοικητικές πράξεις στις οποίες λήφθηκε υπόψη το ανωτέρω Πιστοποιητικό Σπουδών
ως Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, βάσει των οποίων προκύπτει:
4.1. Ο διορισμός του σε μόνιμη κενή οργανική θέση του Κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού, με την αριθμ. 50053/13-6-1990 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, που
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1874/1990, η οποία
επικυρώθηκε με την αριθμ. 15666/25-6-1990 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ
100/τ.Ν.Π.Δ.Δ./26-6-1990).
4.2. Η μετάταξή του από τον Κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού σε κενή οργανική θέση
του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με την αριθμ. 2931/10-1-1997 απόφαση Δημάρχου
Αθηναίων, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 135 του Ν.
1188/1981 και 83 του Ν. 1943/1991 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 1052/22-1-1997 απόφαση της
Περιφερειακής Διοίκησης Αθηνών (ΦΕΚ 15/τ.Ν.Π.Δ.Δ./11-2-1997).
4.3. Η τοποθέτησή του ως Προϊσταμένου στο Τμήμα Εποπτείας &
Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων της Διεύθυνσης Διοίκησης, με την υπ’ αριθμ.
135971/4-11-2005 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το
αριθμ. 3/9-6-2005 Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 8 του Ν.
2307/1995, με το οποίο ο Β.Π. υπάλληλος Α΄ βαθμού (προαχθείς στις 15-12-2001)
επιλέχθηκε Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων
βάσει των διατάξεων7 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994.

Βλέπε την αριθμ. 24116/3-2-2012 απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία κατά το ως άνω χρονικό
διάστημα (2014) είχε τοποθετηθεί Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ο δημοτικός
υπάλληλος, Ιωάννης Βακουντούζης
7
Στο άρθρο 36 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/3-3-1994): "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης", ορίζεται ότι: «… Η επιλογή προϊσταμένων … τμημάτων
… γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού
μητρώου κάθε υπαλλήλου … Για την … επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο οι
εκθέσεις αξιολόγησης και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου που αποδεικνύουν
αντικειμενικά ιδιαίτερη ικανότητα, πρωτοβουλία και δραστηριότητα στην υπηρεσία …»
6
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5. Η υποβολή από τον εν λόγω υπάλληλο, προς το Δήμαρχο Αθηναίων, της με
αρ. πρωτ. 60403/23-5-2006 αίτησης, αιτούμενος: «… να μου αναγνωρίσετε τον
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που σας καταθέτω …», με συνημμένα τα ως κάτωθι έγγραφα
στοιχεία του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Β΄ Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet του
Παντείου Πανεπιστημίου:
α) Το από Σεπτέμβριο 2005: «Πιστοποιητικό Σπουδών» που πιστοποιούσε ότι:
«… παρακολούθησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 τον ετήσιο Μεταπτυχιακό Κύκλο
Σπουδών Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες …» και
β) Την από 5-10-2005 Βεβαίωση που βεβαίωνε ότι: «… ολοκλήρωσε επιτυχώς
όλες τις γραπτές δοκιμασίες … και την υποστήριξη της Διπλωματικής του Εργασίας για την
απόκτηση του Πιστοποιητικού Σπουδών με τίτλο: "Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες
Χώρες", το οποίο και του απονεμήθη στις 7 Οκτωβρίου 2005 …»

6. Η αναγνώριση του ανωτέρω Πιστοποιητικού Σπουδών ως συναφές με το
αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου και η γνωμοδότηση χορήγησης
μεταπτυχιακού επιδόματος με την αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του άρθρου 8 του Ν. 2307/1995, σε εφαρμογή των διατάξεων8 του
άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.
Η ανωτέρω Πράξη εκδόθηκε κατόπιν :
α) της διαβίβασης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το αριθμ. πρωτ.
60403/8763/8-6-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου,
της προαναφερόμενης αίτησης του εν λόγω υπαλλήλου (αρ. πρωτ. 60403/23-5-2006)
και των συνημμένων αυτής, με το οποίο ζητήθηκε: «… σχετική γνωμοδότησή σας για τη
χορήγηση μεταπτυχιακού επιδόματος στον αναφερόμενο …», θεωρούμενο το εν λόγω
Πιστοποιητικό Σπουδών ως, «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα», όπως αναφέρεται στο
περιεχόμενο του ανωτέρω εγγράφου και
β) της εισήγησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, επί του κρινόμενου θέματος
(θέμα 98ο - Χορήγηση μεταπτυχιακού επιδόματος του υπαλλήλου) του αρμόδιου
εισηγητή ότι: «… Επειδή το υποβληθέν "Πιστοποιητικό Σπουδών" αλλά και η βεβαίωση του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου που πιστοποιεί τον μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών του ανωτέρω, έχει συνάφεια με το αντικείμενο της απασχόλησης του διοικητικού
υπαλλήλου, Προϊσταμένου τμήματος Διοικητικού, Πολυμερόπουλου Βασίλειου … εισηγούμαι
όπως το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδοτήσει υπέρ της χορήγησης του επιδόματος
μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με το Νόμο …».

Βλέπε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003): "Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις", όπου ορίζεται ότι: «… Εκτός από το βασικό μισθό του κάθε
μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής
επιδόματα κατά μήνα: Α. 1. Μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής: α. …, β. Για κατόχους
μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45€). Το επίδομα
αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου
ανώτατης εκπαίδευσης … Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το
περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου,
όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από
τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών
τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφειά τους …»
7
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Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι, ο εν λόγω υπάλληλος:
α) Κατέθεσε στο Δήμο Αθηναίων Πιστοποιητικό Σπουδών και Βεβαίωση
Παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών
Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο δεν συνιστά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Master) εγκεκριμένου με απόφαση Υπουργού Παιδείας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών και αιτήθηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο την
αναγνώρισή του ως Μεταπτυχιακού τίτλου (Δίπλωμα Ειδίκευσης) και
β) Απεδέχθη, φερόμενος ως κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,
τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών από τον Δήμο Αθηναίων,
την βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη με πλασματικό χρόνο υπηρεσίας και
την επιλογή και τοποθέτησή του σε θέση ευθύνης.
Σε κάθε περίπτωση τόσο η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου
Αθηναίων, όσο και το αρμόδιο όργανο γνωμοδότησης περί της συνάφειας και
χορήγησης επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εξέλαβαν
το εν λόγω Πιστοποιητικό Σπουδών, με τίτλο: "Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες
Χώρες", που κατέθεσε ο ως άνω υπάλληλος, ως μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χωρίς
να επιδείξουν τουλάχιστον την δέουσα επιμέλεια διερεύνησης του τότε ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου που αφορούσε:
α) Στην έγκριση ή μη του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών, με τίτλο:
"Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες" του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του
Παντείου Πανεπιστημίου, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας ως
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης
β) Στην ισοτιμία του εν λόγω Πιστοποιητικού Σπουδών ως Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης.
7. Η τοποθέτησή του ως Προϊσταμένου στο Τμήμα Εποπτείας &
Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων της Διεύθυνσης Διοίκησης, με την υπ’ αριθμ.
108694/11-9-2006 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
αριθμ. 5/12-7-2006 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 8 του Ν.
2307/1995, με το οποίο ο εν λόγω υπάλληλος Α΄ βαθμού επιλέχθηκε, ως ήδη κριθείς
από προηγούμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Προϊστάμενος Τμήματος του Δήμου
Αθηναίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004.
8. Η αποδοχή, με την υπ’ αριθμ. 146169/7-12-2006 απόφαση Δημάρχου
Αθηναίων του υπ’ αριθμ. 6/24-7-2007 Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για
χορήγηση στον υπόψη υπάλληλο, από 23-5-2006 (ημερομηνία υποβολής της αίτησής
του) επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών ποσού 45 € κατά μήνα, καθόσον σύμφωνα
με την εισήγηση της ως άνω απόφασης, ο ανωτέρω: «… κατέχει τα τυπικά προσόντα για
τη χορήγηση του … επιδόματος (το από 7-10-2005 μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου) ...».

9. Η τοποθέτησή του ως Προϊσταμένου στο Τμήμα Εποπτείας &
Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων της Διεύθυνσης Διοίκησης με την αριθμ.
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8882/25-1-2006 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία μετακινήθηκαν
υπάλληλοι Α΄ βαθμού που είχαν επιλεγεί ως Προϊστάμενοι Τμημάτων και
τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις αντίστοιχων Τμημάτων.
10. Η κατάταξή του με την υπ’ αριθμ. 194270/28-11-2007 Διαπιστωτική
Πράξη Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων9 της παρ. 4
του άρθρου 85 του Ν. 3584/2007, από 28-6-2007 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως
άνω νόμου) στον Α΄ βαθμό της Κατηγορίας ΠΕ, με πλεονάζοντα 8 έτη, 6 μήνες και
13 ημέρες, αντί για πλεονάζοντα 6 έτη, 6 μήνες και 13 ημέρες, καθώς του
αφαιρέθηκαν ως κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος δύο (2) πλασματικά έτη από τον
απαιτούμενο χρόνο για την βαθμολογική κατάταξή του.
11. Η τοποθέτησή του ως Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Διοίκησης με διάθεση
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, με την αριθμ. 130040/6-6-2008 απόφαση
Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα αριθμ. 10/27-3-2008 και 11/154-2008 Πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 8 του Ν. 2307/1995, με
το οποίο επιλέχθηκε ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών σε εφαρμογή των διατάξεων10 του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004.
Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο για την επιλογή του υπόψη υπαλλήλου στη θέση Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, πέραν των λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου του, λήφθηκε
υπόψη και συνεκτιμήθηκε το τυπικό προσόν του ότι ο Β.Π.: «… 4. Παρακολούθησε
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005 Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών με τίτλο: «Ευρωπαϊκή
Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και απέκτησε μετά την
Διπλωματική εργασία του το Πιστοπ/κό Σπουδών (βεβαίωση από 5/10/05 του Ινστιτούτου
Διεθνών Σχέσεων και Πιστοπ/κό σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου) ...».

12. Η μετακίνησή του σε κενή οργανική θέση της Διεύθυνσης Προληπτικής
Ιατρικής & Υγείας με παράλληλη διάθεση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, από
τη Διεύθυνση Διοίκησης που υπηρετούσε, με την υπ’ αριθμ. 59573/31-3-2011
απόφαση Δημάρχου Αθηναίων.
13. Η κατάταξή του με την αριθμ. 41/2-1-2012 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου
Αθηναίων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων11 της παρ. 1 του άρθρου 28 του
Βλέπε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 85 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007): "Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", όπου ορίζεται ότι: «…4. Για τους
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1)
τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο
(2) έτη …»
10
Βλέπε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6-8-2004): "Ρυθμίσεις του
συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης", όπου ορίζεται ότι: «… 3. Η επιλογή
Προϊσταμένων Διευθύνσεων … γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Η επιλογή γίνεται με βάση τα
στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιμώνται η άρτια
επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, καθώς και η
ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων με την επίτευξη στόχων …»
11
Βλέπε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-11-2011):
"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015", όπως
9
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Ν. 4024/2011 από 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου Ενιαίο
Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο) στον Β΄ βαθμό και στο Β1 Μ.Κ. αντί του Γ΄ βαθμού και
του Γ4 Μ.Κ., καθώς του αφαιρέθηκαν ως κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος δύο (2)
πλασματικά έτη από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική μισθολογική και
βαθμολογική κατάταξή του.
14. Η ανάθεση σε αυτόν (υπάλληλος Β΄ βαθμού) με την αριθμ. 24116/3-22012 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Παιδείας & διά Βίου Μάθησης: «… μέχρι την επιλογή νέων Προϊσταμένων οργανικών
μονάδων …» σύμφωνα με τις διατάξεις12 της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011.
15. Η τοποθέτησή του ως Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Παιδείας & Διά Βίου
Μάθησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, με την αριθμ. 41087/4-2-2014
απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε κατόπιν του αριθμ. 9/25-10-2013
Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το αριθμ. 11/9-12-2013 όμοιο Πρακτικό, σύμφωνα με τα
οποία ο υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Β΄ βαθμό συγκέντρωσε συνολικά
784,28 μόρια, κατατάχθηκε σε Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στην 17η
θέση και επιλέχθηκε ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου, μοριοδοτούμενος
βάσει των κριτηρίων επιλογής που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.
3839/2010, στα οποία συμπεριλαμβάνεται: «… Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας:
μόρια 160 …».

16. Η τοποθέτησή του (υπάλληλος Β΄ βαθμού) με την αριθμ. 47702/10-2-2015
απόφαση Δημάρχου Αθηναίων ως επιλεγείς Προϊστάμενος Διεύθυνσης στη
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις13 της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007,
θέση ευθύνης στην οποία υπηρετεί μέχρι σήμερα.
17. Η κατάταξή του, με την αριθμ. 281678/13-9-2016 Διαπιστωτική Πράξη
Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων14 της παρ. 3α του
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-22012), όπου ορίζεται ότι: «…Για την κατάταξη των υπαλλήλων … Για τους κατόχους αναγνωρισμένου
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του
άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη ...»
12
Βλέπε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, όπου ορίζεται ότι: «… 5. Οι
υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου,
ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο κατατάσσονται … συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι
την επιλογή νέων προϊσταμένων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις …»
13
Βλέπε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007):
"Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", όπου ορίζεται ότι: «… 3.
Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη του ιδίου Ο.Τ.Α. πραγματοποιείται με
απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. 4. Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας
γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος, μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας
αντίστοιχου επιπέδου …»
14
Βλέπε τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015):
"Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
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άρθρου 9 του Ν. 4354/2015, από 1-1-2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω
νόμου) στο 17ο Μ.Κ. της ΠΕ Κατηγορίας, αντί του 15ου Μ.Κ. της ΠΕ Κατηγορίας,
καθώς προωθήθηκε κατά δύο (2) Μ.Κ. στην Κατηγορία που ανήκει ως κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος.
18. Η κατάταξή του, με την αριθμ. 281679/13-9-2016 Διαπιστωτική Πράξη του
Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων15 της παρ. 4 του
άρθρου 25 του Ν. 4369/2016, από 1-1-2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω
νόμου) στον Α΄ βαθμό με πλεονάζοντα 17 έτη, 0 μήνες και 17 ημέρες, αντί για
πλεονάζοντα 15 έτη, 0 μήνες και 17 ημέρες, καθώς μειώθηκε κατά δύο (2) έτη ο
χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική του εξέλιξη, ως κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος.
19. Η υποβολή, μετά την έναρξη της από 9/2/2016 προκαταρκτικής
διερεύνησης από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. της αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./1120/29-1-2016 ανώνυμης
αναφοράς σχετικά με την εγκυρότητα των στοιχείων Μητρώου δέκα (10) Διευθυντών
του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ αυτών και του Βασιλείου Πολυμερόπουλου, του αριθμ.
ΕΜΠ.224/16-5-2016 νεότερου εγγράφου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Δήμου Αθηναίων, προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο, για την εγκυρότητα που υπόψη
Πιστοποιητικού Σπουδών.
20. Οι ως κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, μετά την νεότερη αποσαφήνιση με το με αρ. πρωτ.
1331/26-5-2016 (αρ. πρωτ. εισ. 197058/22-6-2016 Δήμου Αθηναίων) έγγραφο του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, σε απάντηση του
προαναφερομένου εγγράφου (βλέπε σημείο 19), ότι ο εν λόγω τίτλος δεν συνιστά
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ήτοι:
20.1. Η ενημέρωση του υπαλλήλου με το αριθμ. 327/5-7-2016 έγγραφο της
υπηρεσίας για τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν αναφορικά με την ισοτιμία του
συγκεκριμένου τίτλου του καθώς και για την βούλησή της να ενημερώσει εγγράφως
το αρμόδιο θεσμικό όργανο (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) προκειμένου να εξετάσει το
θέμα της ανάκλησης της σχετικής απόφασης χορήγησης επιδόματος μεταπτυχιακών
σπουδών του.
20.2. Η σχετική ενημέρωση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με το αριθμ.
232254/20-7-2016 έγγραφο Δημάρχου και υποβολή αιτήματος, ως αρμόδιο όργανο
(άρθρο 21 του Ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), να εξετάσει την
ανάκληση της αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξης του περί αναγνώρισης συνάφειας του
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων", όπου ορίζεται
ότι: «…3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που
έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ.
στην κατηγορία που ανήκουν …»
15
Βλέπε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016– Διορθ.
Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-34 Α/2-3-16): "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις", όπου
ορίζεται ότι: «… 4. … Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος
σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη
μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη ...»
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Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών με το
αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου και χορήγησης σ’ αυτόν επιδόματος
μεταπτυχιακών σπουδών, λόγω της μη αναγνώρισής του ως Μεταπτυχιακού τίτλου
Ειδίκευσης.
20.3. Η υποβολή του με αρ. πρωτ. 360968/14-11-2016 ενημερωτικού
σημειώματος στον Δήμαρχο, σχετικά με την ισοτιμία του Πιστοποιητικού
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του υπαλλήλου και τις υπηρεσιακές ενέργειες.
20.4. Η διαβίβαση στη Νομική Υπηρεσία με τα αριθμ. ΕΜΠ.602/24-11-2016
και ΕΜΠ.621/1-12-2016 έγγραφα της υπηρεσίας του φακέλου της υπόθεσης και
υποβολή ερωτήματος σχετικά με τον ορθό χειρισμό της υπόθεσης και τις
απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί αναφορικά με την ενδεχόμενη
ανάκληση αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τον
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του υπαλλήλου.
20.5. Η κοινοποίηση με το αριθμ. ΕΜΠ.622/2-12-2016 έγγραφο της υπηρεσίας
στον δημοτικό υπάλληλο Βασίλειο Πολυμερόπουλο του με αρ. πρωτ.
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.3/ΕΜΠ./1499/29-11-2016 εγγράφου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με το οποίο
ζητήθηκε η έκφραση απόψεων της υπηρεσίας επί των κατ’ αρχήν διαπιστώσεων
γενόμενου ελέγχου, προκειμένου να λάβει γνώση και να εκφράσει ενδεχομένως τις
απόψεις του, είτε διαμέσου της υπηρεσίας, είτε απ’ ευθείας προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.,
καθόσον αναφέρεται και σε δικές του ενέργειες.
Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Επιθεώρησης – Ελέγχου και ενώ ο
εν λόγω υπάλληλος παρέλαβε ενυπόγραφα στις 2-12-2016 το ως άνω έγγραφο του
Δήμου Αθηναίων, εν τούτοις δεν ανταποκρίθηκε.
20.6. Ο ορισμός του Βασιλείου Πολυμερόπουλου, με την αριθμ. 386240/6-122016 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, πρώην Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, ως
Προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού.
Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Επιθεώρησης – Ελέγχου λήφθηκαν
υπόψη οι απόψεις16 της ελεγχόμενης υπηρεσίας.
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Το από Σεπτέμβριο 2005 Πιστοποιητικό Σπουδών στον Μεταπτυχιακό
Κύκλο Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Β΄ Ευρωπαϊκή Έδρα Jean
Monnet: "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ", που χορηγήθηκε
στον υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων Βασίλειο Πολυμερόπουλο από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, δεν αποτελεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε επίπεδο Masters
κατά τις ρυθμίσεις και επιταγές του Ν. 3685/2008, αλλά και του προηγούμενου
σχετικού Ν. 2083/1992.
(Σχετ. το με αρ. πρωτ. 1896/Ε.Π./22-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και τα με αρ. 1331/26-5-2016 & 2749/20-102016 έγγραφα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών,
Βλέπε το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ.623/2-12-2016 έγγραφο με το οποίο η υπηρεσία εξέφρασε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
τις απόψεις της
12
16

καθώς και ότι από τον Ιδρυτικό Νόμο (Π.Δ. 269/1989) του Ινστιτούτου Διεθνών
Σχέσεων, δεν προκύπτει ότι ο εν λόγω Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί
εγκεκριμένο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης κατά τις
ως άνω προαναφερόμενες διατάξεις).
2. Ο εν λόγω υπάλληλος, με την με αρ. πρωτ. 60403/23-5-2006 αίτησή του,
κατέθεσε στο Δήμο Αθηναίων το ως άνω Πιστοποιητικό Σπουδών και αιτήθηκε από
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο: «… να μου αναγνωρίσετε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
που σας καταθέτω …», παρά το ότι δεν κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο κατά τις ρυθμίσεις
και επιταγές του Ν. 3685/2008, αλλά και του προηγούμενου σχετικού Ν. 2083/1992.
3. Ο ως άνω υπάλληλος, μετά την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, με την αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξη του, περί της συνάφειας του
υποβληθέντος Πιστοποιητικού με το αντικείμενο απασχόλησής του και της
χορήγησης μεταπτυχιακού επιδόματος σ’ αυτόν, απεδέχθη παρά το ότι δεν ήταν
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης:
α) τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών κατά τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.
β) τη βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη με πλασματικό χρόνο
υπηρεσίας ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, και
γ) την επιλογή και τοποθέτησή του σε θέσεις ευθύνης, αρμοδίως, στις οποίες
μεταξύ άλλων λήφθηκε υπόψη και το εν λόγω Πιστοποιητικό σπουδών ως
αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3260/2004 και του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010, αντίστοιχα.
4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Τμήμα Οργάνωσης Προσωπικού)
μη σύννομα με το με αρ. πρωτ. 60403/8763/8-6-2006 έγγραφό της, υπογραφόμενο
από το Δήμαρχο, διαβίβασε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την με αρ. πρωτ. 60403/235-2006 αίτηση του εν λόγω υπαλλήλου και τα συνημμένα αυτής, εισηγούμενη τη
χορήγηση μεταπτυχιακού επιδόματος στον αναφερόμενο θεωρώντας το εν λόγω
Πιστοποιητικό Σπουδών ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, χωρίς να επιδείξει τουλάχιστον
την δέουσα επιμέλεια διερεύνησης του τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που
αφορούσε στην ισοτιμία του εν λόγω Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού Κύκλου
Σπουδών ως εγκεκριμένου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης.
5. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (άρθρο 8 του Ν. 2307/1995), μη
σύννομα γνωμοδότησε με την αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξη του περί της χορήγησης του
προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003
μεταπτυχιακού επιδόματος στον ως άνω υπάλληλο αναγνωρίζοντας την συνάφεια του
υπόψη Πιστοποιητικού Σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησής του, χωρίς να
επιδείξει τουλάχιστον την δέουσα επιμέλεια διερεύνησης του τότε ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου που αφορούσε στην αναγνώριση ή μη του εν λόγω
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Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών ως εγκεκριμένου με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην
απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
6. Το ως άνω Πιστοποιητικό Σπουδών μη σύννομα λήφθηκε υπόψη από το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως τυπικό προσόν κατά την κρίση, μοριοδότηση και επιλογή
του υπαλλήλου Βασιλείου Πολυμερόπουλου σε θέσεις ευθύνης Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, καθόσον δεν αποτελεί αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε
επίπεδο Μasters, ήτοι:
α) Με την αριθμ. 10/27-3-2008 Πράξη του επιλέχθηκε ως Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών στην οποία λήφθηκε υπόψη και
συνεκτιμήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004 ως
τυπικό προσόν του υπαλλήλου ο εν λόγω φερόμενος ως Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών και
β) Με την αριθμ. 9/25-10-2013 Πράξη του, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 11/9-12-2013 όμοια, κατά την οποία ο υπάλληλος μοριοδοτήθηκε με επιπλέον
εκατόν εξήντα (160) μόρια ως κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σύμφωνα με τα
κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 και
επελέγη Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου.
7. Το ως άνω Πιστοποιητικό Σπουδών μη σύννομα λήφθηκε υπόψη από τη
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ως τυπικό προσόν κατά την κατάταξη του
υπαλλήλου σε βαθμολόγιο και μισθολογικά κλιμάκια, καθώς του αφαιρέθηκαν ως
κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος δύο (2) πλασματικά έτη από τον απαιτούμενο
χρόνο για την τελική μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή του, ήτοι:
α) Κατάταξη στις 28-6-2007 στον Α΄ βαθμό της Κατηγορίας ΠΕ με την αριθμ.
194270/28-11-2007 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Αθηναίων σε εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 85 του Ν. 3584/2007.
β) Κατάταξη στις 1-11-2011 στον Β΄ βαθμό και στο Β1 Μ.Κ. της Κατηγορίας
ΠΕ με την αριθμ. 41/2-1-2012 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Αθηναίων σε
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011.
γ) Κατάταξη στις 1-1-2016 στο 17ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας με την αριθμ.
281678/13-9-2016 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Αθηναίων σε εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 3α του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015.
δ) Κατάταξη στις 1-1-2016 στον Α΄ βαθμό της Κατηγορίας ΠΕ με την αριθμ.
281679/13-9-2016 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Αθηναίων σε εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016.
8. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων γνώριζε από
το έτος 2014, μετά την περιέλευση στο Δήμο του αριθμ. 4261/1-8-2014 (αρ. πρωτ.
εισ. 323864/13-8-2014 Δήμου Αθηναίων) εγγράφου του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών), με το οποίο γνωστοποιούνταν ότι το
συγκεκριμένο «Πιστοποιητικό Σπουδών» δεν επέχει ισότιμη θέση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος και παρόλα αυτά τα αρμόδια όργανα δεν εισηγήθηκαν, ως όφειλαν, στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο την ανάκληση της αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξης αυτού με την
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οποία αναγνωρίστηκε η συνάφεια του ως άνω φερόμενου ως αναγνωρισμένου
Μεταπτυχιακού τίτλου με το αντικείμενο εργασίας του υπαλλήλου και εγκρίθηκε η
καταβολή μηνιαίου επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.
Η λανθασμένη διατύπωση στο ως άνω αναφερόμενο με αρ. πρωτ. 4261/1-82014 έγγραφο του Παντείου Πανεπιστημίου ως προς το όνομα του κατόχου του από
Σεπτέμβριο 2005 Πιστοποιητικού Σπουδών (εσφαλμένα αναγράφεται Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος αντί του ορθού Βασίλειος Πολυμερόπουλος), ουδόλως αλλοιώνει
την έννοια του περιεχομένου του εγγράφου ως προς την ισοτιμία του συγκεκριμένου
τίτλου.
Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία μετά τη λήψη του με αρ. (ταυτάριθμο)
4261/15-10-2014 (αρ. πρωτ. εισ. 413224/23-10-2014 Δήμου Αθηναίων) εγγράφου
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, που
επιβεβαίωνε αυτή τη φορά μόνο την εγκυρότητα του από Σεπτέμβριο 2005
Πιστοποιητικού Σπουδών του υπαλλήλου χωρίς αναφορά στην μη αναγνώρισή του ως
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, δεν επανήλθε για περαιτέρω διευκρινίσεις, ως
όφειλε.
Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο να προβεί άμεσα στις κάτωθι
ενέργειες:
1.α. Στην ανάκληση της αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξης του τότε Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του άρθρου 8 του Ν. 2307/1995, με την οποία χορηγήθηκε στον
υπάλληλο Βασίλειο Πολυμερόπουλο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, ως κάτοχο
τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, καθόσον το Πιστοποιητικό Σπουδών στον
Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Β΄ Ευρωπαϊκή
Έδρα Jean Monnet: "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ", δεν
αποτελεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε επίπεδο Masters, κατά τις ρυθμίσεις
και επιταγές του Ν. 3685/2008, αλλά και του προηγούμενου σχετικού Ν. 2083/1992.
1.β. Στην ανάκληση:
α) της αριθμ. 10/27-3-2008 Πράξης του τότε Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
άρθρου 8 του Ν. 2307/1995, κατά το μέρος που αφορά στην επιλογή του υπαλλήλου
ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς
λήφθηκε υπόψη και συνεκτιμήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.
3260/2004 ως τυπικό προσόν η κατοχή του εν λόγω Πιστοποιητικού Σπουδών ως
αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και
β) της αριθμ. 9/25-10-2013 Πράξης του τότε Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
άρθρου 5 του Ν. 3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθμ. 11/9-12-2013
όμοια Πράξη, κατά το μέρος που αφορά στην οριστικοποίηση της μοριοδότησης του
ανωτέρω υπαλλήλου με εκατόν εξήντα (160) επιπλέον μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια
που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 3839/2010 και στην τελική
κατάταξή του κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, για την επιλογή του σε θέση
ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, ως κάτοχο μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, για το λόγο που αναφέρθηκε προηγούμενα (παρ. 1β).
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2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων να προβούν άμεσα:
2.α. Στην ανάκληση της αριθμ. 146169/7-12-2006 απόφασης Δημάρχου
Αθηναίων χορήγησης στον υπάλληλο Βασίλειο Πολυμερόπουλο, από 23-5-2006
(ημερομηνία υποβολής της αίτησής του), επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών ποσού
45 € μηνιαίως, ως κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καθόσον το Πιστοποιητικό
Σπουδών στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Β΄
Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet: "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΕΣ", δεν αποτελεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε επίπεδο Masters, κατά
τις ρυθμίσεις και επιταγές του Ν. 3685/2008, αλλά και του προηγούμενου σχετικού
Ν. 2083/1992.
2.β. Στην ανάκληση των αριθμ. 194270/28-11-2007, 41/2-1-2012, 281678/139-2016 και 281679/13-9-2016 Διαπιστωτικών Πράξεων Δημάρχου Αθηναίων, κατά
το μέρος που αφορά στην κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμολόγιο και χορήγηση
μισθολογικών κλιμακίων με πλασματικό χρόνο, ως κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, για το λόγο που αναφέρθηκε προηγούμενα (παρ. 2α).
2.γ. Στην αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και
επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, που καταβλήθηκαν στον εν λόγω υπάλληλο
λόγω της μη νόμιμης κατάταξής του σε βαθμολόγιο και μισθολογικά κλιμάκια με
πλασματικό χρόνο, ως κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για το λόγο που
αναφέρθηκε προηγούμενα (παρ. 2α).
ΣΤ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΤ.1. Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ως πειθαρχικώς Προϊστάμενος των υπαλλήλων του
Δήμου σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 121 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 – ΦΕΚ
143/Α/28-6-2007) και της παρ. 1δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-62010), να ασκήσει πειθαρχική δίωξη κατά των κάτωθι δημοτικών υπαλλήλων,
σύμφωνα με τις Διαπιστώσεις και τα Συμπεράσματα της παρούσας Έκθεσης
Επιθεώρησης – Ελέγχου:
1. Βασιλείου Πολυμερόπουλου, Προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού
της Διεύθυνσης Οικονομικού διότι:
α) Κατέθεσε με την με αρ. πρωτ. 60403/23-5-2006 αίτησή του στο Δήμο
Αθηναίων το από Σεπτέμβριο 2005 «Πιστοποιητικό Σπουδών» του Μεταπτυχιακού
Κύκλου Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου
και αιτήθηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο: «… να μου αναγνωρίσετε τον
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που σας καταθέτω …», παρά το ότι δεν κατείχε
μεταπτυχιακό τίτλο κατά τις ρυθμίσεις και επιταγές του Ν. 3685/2008, αλλά και του
προηγούμενου σχετικού Ν. 2083/1992 και,
β) Απεδέχθη, μετά την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που
έλαβε χώρα με την αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξη του, περί της συνάφειας του
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υποβληθέντος Πιστοποιητικού Σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής του και τη
χορήγηση μεταπτυχιακού επιδόματος σ’ αυτόν:
 τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών κατά τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.
 τη βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη με πλασματικό χρόνο
υπηρεσίας λόγω μεταπτυχιακού τίτλου και
 την επιλογή και τοποθέτησή του σε θέσεις ευθύνης (άρθρο 8 του Ν.
3260/2004 και άρθρο πρώτο του Ν. 3839/2010),
από τον Δήμο Αθηναίων, παρά το ότι δεν ήταν κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης.
2. Ι. Β., Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, διότι ως
πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αν και γνώριζε από το
έτος 2014, μετά την περιέλευση στο Δήμο του αριθμ. 4261/1-8-2014 (αρ. πρωτ. εισ.
323864/13-8-2014 Δήμου Αθηναίων) εγγράφου του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, με το οποίο γνωστοποιούνταν ότι το
συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Σπουδών «δεν επέχει ισότιμη θέση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος», δεν εισηγήθηκε, ως όφειλε, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την ανάκληση
της αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξης αυτού με την οποία αναγνωρίστηκε η συνάφεια του
ως άνω φερόμενου ως αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού τίτλου με το αντικείμενο
εργασίας του υπαλλήλου και εγκρίθηκε η καταβολή μηνιαίου επιδόματος
μεταπτυχιακών σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.
3205/2003, καθώς και των λοιπών συναφών διοικητικών πράξεων (βαθμολογική και
μισθολογική κατάταξη με πλασματικό χρόνο) στις οποίες λήφθηκε υπόψη το
ανωτέρω Πιστοποιητικό Σπουδών, ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
3. Δεν αναζητούνται πειθαρχικές ευθύνες, λόγω παραγραφής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4057/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου πέμπτου του Ν. 4057/2012):
α) Για την τότε Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου
Αθηναίων, Μ. Χ., διότι μη σύννομα διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 60403/8763/8-62006 έγγραφο, υπογραφόμενο από τον Δήμαρχο, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του
οποίου ήταν Πρόεδρος, την με αρ. πρωτ. 60403/23-5-2006 αίτηση του εν λόγω
υπαλλήλου και τα συνημμένα αυτής, ζητώντας «… τη σχετική γνωμοδότησή σας για τη
χορήγηση μεταπτυχιακού επιδόματος στον αναφερόμενο …» θεωρώντας το εν λόγω
Πιστοποιητικό Σπουδών ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, χωρίς να επιδείξει τουλάχιστον
την δέουσα επιμέλεια διερεύνησης του τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που
αφορούσε στην αναγνώριση ή μη του εν λόγω Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού
Κύκλου Σπουδών ως εγκεκριμένου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης.
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β) Για τα μέλη17 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 8 του Ν.
2307/1995, τα οποία γνωμοδότησαν με την έκδοση της αριθμ. 6/24-7-2006 Πράξης,
για την αναγνώριση της συνάφειας του υπόψη Πιστοποιητικού Σπουδών με το
αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου και για τη χορήγηση επιδόματος
μεταπτυχιακών σπουδών, χωρίς να επιδείξουν τουλάχιστον την δέουσα επιμέλεια
διερεύνησης, ως προς την ισοτιμία αυτού, του τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
(Ν. 3685/2008, αλλά και του προηγούμενου σχετικού Ν. 2083/1992), αναφορικά με
την αναγνώριση των Μεταπτυχιακών Τίτλων, εγκεκριμένων με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στην
απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
ΣΤ.2. Αναζήτηση ποινικών ευθυνών
Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου να αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ 5 γ.i. του Ν. 3074/2002, για την
ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

Βλέπε το αριθμ. ΕΜΠ.637/15-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το οποίο τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κατά το έτος 2006, ήταν οι: ……….
18
17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363):
"Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού
μητρώου των υπαλλήλων", Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Υ.Δ.Μ.&Η.Δ., ορίζεται ότι: «… καλούνται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διοικητικού /
Προσωπικού: 1. Να προβούν σε εμπεριστατωμένο έλεγχο των στοιχείων του προσωπικού
μητρώου των υπαλλήλων και σε διασταύρωση των δικαιολογητικών / τυπικών προσόντων
διορισμού, μετάταξης … σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές.
2. … σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι τα απαιτούμενα από τις οικείες κατά περίπτωση
διατάξεις, τότε οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε
προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του
Συντάγματος, τις γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως της χρηστής διοίκησης και της
προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη (βλ. Σ.τ.Ε. 2195/1982), κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). 3. Εφόσον, μετά την ακρόαση
του ενδιαφερομένου, δεν προκύψουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που να αναιρούν τα οριζόμενα
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του Υπαλληλικού Κώδικα (δόλια πρόκληση ή
υποβοήθηση της παρανομίας), η Διοίκηση πρέπει να προβαίνει άμεσα σε κάθε αναγκαία
ενέργεια για την κίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης του διορισμού. Στο σημείο
αυτό επισημαίνεται ότι η διοικητική πράξη της ανάκλησης του διορισμού / πρόσληψης θα
πρέπει να είναι αιτιολογημένη ειδικώς, πλήρως και επαρκώς, με αναφορά στα συγκεκριμένα
πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων στη συγκεκριμένη
περίπτωση, σε συνάρτηση με το ισχύον κατά την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης νομικό
καθεστώς, θεμελιώνει τη διαπιστούμενη παρανομία και κατ’ ακολουθία, τη συνδρομή νόμιμου
λόγου ανάκλησης. (βλ. Σ.τ.Ε. 2216/1992, 3567/1989, ΑΠ 110/2013, Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
349/2011, από όπου προκύπτει ότι για τη θεμελίωση της αντικειμενικής υποστάσεως της δόλιας
πρόκλησης ή υποβοήθησης της παρανομίας απαιτείται ενδεικτικά: 1) δήλωση ψευδών
γεγονότων ως αληθινών, ή άρνηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων … (όχι δε μόνο
γεγονότων που αφορούν προσωπικά στοιχεία του δηλούντος) και 2) η ψευδής αυτή δήλωση να
απευθύνεται, δηλαδή να υποβάλλεται, σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου τομέα, για δε την
υποκειμενική θεμελίωσή της, γνώση με την έννοια της βεβαιότητας των πραγματικών
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση της δόλιας πρόκλησης ή
υποβοήθησης της παρανομίας. 4. Επίσης, σε περίπτωση που από τη διαδικασία προκύψει
παρεμπιπτόντως ευθύνη ή συνέργεια συλλογικών, επιτροπών του αρμόδιου για το διορισμό
οργάνου ή άλλων, η Διοίκηση οφείλει να ενεργήσει αρμοδίως κατά τα οριζόμενα στις σχετικές
διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου …».

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999): "Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", ορίζεται ότι: «… 1. … Αρμόδιο
για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που
είναι αρμόδιο για την έκδοσή της ...».

Στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4):
"Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών
και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»", εγκύκλιο ορίζεται ότι:
«… 3. Πειθαρχική διαδικασία δύναται να κινηθεί … α) … β) για όσους υπαλλήλους προκύπτει
ότι δολίως ή υποβοηθώντας την παρανομία, π.χ. καταθέτοντας πλαστό τίτλο σπουδών,
μετετάγησαν είτε σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας … ιδίου ή άλλου φορέα και υπό την
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προϋπόθεση ότι ο διορισμός ή η αρχική πρόσληψη είναι νόμιμοι … 6. Ο υπάλληλος πρέπει να
κατέχει τα προσόντα του κλάδου στον οποίο υπηρετεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 77 και 78
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) σε συνδυασμό με τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες
οργανικές ή άλλες διατάξεις. Ωστόσο, η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον
εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης
Διοικητικού /
Προσωπικού, όπου ανήκει ο υπάλληλος οργανικά, καθώς εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει με
πληρότητα όλα τα στοιχεία εκείνα που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που
υπάγονται στην αρμοδιότητά της …».
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