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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 
 

Παιδείας & Θρησκευμάτων 
 

Οικονομικών 
 

Εσωτερικών 

 

Θέμα: “Η  Κυβέρνηση να δώσει  σήμερα κιόλας λύση για όσους απορρίφθηκαν από τους 
προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 , χωρίς δική τους ευθύνη” 

  
Ήδη από τις 3 Ιουλίου, όταν και γνωστοποιήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 

1ΓΕ/2019, 51 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε προς τα αρμόδια Υπουργεία, ερώτηση ζητώντας 

από τους αρμόδιους Υπουργούς να παρέμβουν και να επιλύσουν το ζήτημα που είχε 

προκύψει με τους απορριπτέους της προκήρυξης λόγω μη καταβολής παραβόλου.  

 

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αφορούσε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είτε κατέβαλαν 

το παράβολο σύμφωνα με τα δικαιολογητικά εμπρόθεσμης οριστικής υποβολής που 

διαθέτουν, είτε δεν κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των τριών ευρώ που αντιστοιχεί στο 

παράβολο, εξ αιτίας των ασαφών οδηγιών και δυσλειτουργιών του συστήματος, καθώς 

έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους, εκτύπωσαν το σχετικό παράβολο, δίχως να 

λάβουν ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής.  

 

Τα αρμόδια Υπουργεία μας απέστειλαν την απάντηση του ΑΣΕΠ, ο οποίος και περιέγραψε  τα 

όσα ισχύουν βάσει αποφάσεων, παραθέτοντας και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών έγινε χωρίς δική τους 

ευθύνη. 

  

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν παρέμβει κοινοβουλευτικά, καταθέτοντας δύο τροπολογίες, τις 

οποίες απέρριψε η κυβέρνηση επιδεικνύοντας ανευθυνότητα να ρυθμίσει νομοθετικά το 

θέμα σε συνεννόηση με το ΑΣΕΠ, όταν υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία της αριθ. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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3ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή, καθώς και στη διαδικασία της αριθ. 

1ΓΕ/2019 προκήρυξης αντιμετώπισαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα λόγω δυσλειτουργιών του 

συστήματος (τεχνικά προβλήματα, ασαφείς οδηγίες). 

  

Παρά την κοινοβουλευτική παρέμβαση στις 3 Ιουλίου, το Υπουργείο δυστυχώς παραμένει 

άπραγο, έως και σήμερα, χωρίς να επιλύσει το σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά χιλιάδες 

εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη διαδικασία 

της αριθ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ. 

  

Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και τέθηκαν εκτός των 

προσωρινών πινάκων, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα (14/9/2020 – Νέα Κρήτη), 

ακολουθούν τελικά τη δικαστική οδό για τη δικαίωσή τους. Ήδη, οι εκπαιδευτικοί είχαν 

αποστείλει την από 9/9/2020 εξώδικη καταγγελία - πρόσκληση – δήλωση προς την υπουργό 

παιδείας, τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ και τον υπουργό εσωτερικών, με κοινοποίηση στον 

πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής, εκθέτοντας το ζήτημα και τονίζοντας μεταξύ 

άλλων ότι η μη κατάταξη στους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. ισοδυναμεί με την απόλυτη καταδίκη. 

  

Επειδή είναι εξοντωτικό να οδηγείται αυτή η κατηγορία εκπαιδευτικών στις δικαστικές 

αίθουσες, επωμιζόμενη το οικονομικό κόστος, την ώρα που η Κυβέρνηση οφείλει συνειδητά, 

να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για νομοθετική πρωτοβουλία και επίλυση του ζητήματος 

στο σύνολό του. 

Επειδή και σύμφωνα με τις αρχές  του κοινωνικού κράτους δικαίου η κυβέρνηση οφείλει να 

ενσκήψει στο προκείμενο ζήτημα και να μην επιτρέψει οι ζωές των εκπαιδευτικών και των 

οικογενειών τους να μηδενιστούν για τρία ευρώ. 

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 Προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλία για να δικαιωθούν οι υποψήφιοι των 
προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019   που αποκλείστηκαν τελικά χωρίς δική τους ευθύνη; 
 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Σωκράτης Βαρδάκης  
 

Φίλης Νικόλαος 

 



Αβραμάκης Ελευθέριος  
Αγαθοπούλου Ειρήνη 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 
Βέττα Καλλιόπη 

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα) 
Γκιόλας Ιωάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

Ζουράρις Κωνσταντίνος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Καλαματιανός Διονύσιος 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) 
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 
Λάππας Σπύρος 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 
Μπάρκας Κωνσταντίνος  
Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Παπαηλιού Γεώργιος  
Παπανάτσιου Αικατερίνη 

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) 
Πολάκης Παύλος 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 
Ραγκούσης Ιωάννης 

Σαντορινιός Νεκτάριος  
Σαρακιώτης Ιωάννης  

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 
Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 

 




