
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
27 Ιουλίου 2019 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως. 

 

Θέμα: «Απόρριψη υποψηφίων διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. (προκήρυξη 1ΓΕ/2019) για την πλήρωση 

κενών θέσεων προσωπικού στη Γενική Αγωγή λόγω μη καταβολής αντιτίμου παραβόλου 

ύψους 3 ευρώ» 

Κυρία Υπουργέ,  

Τη Δευτέρα 29.06.2020 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του 

ΑΣΕΠ. Όπως ακριβώς είχε συμβεί και στις περιπτώσεις των προκηρύξεων 1ΕΑ, 2ΕΑ και 3ΕΑ, 

διαπιστώθηκε δυστυχώς ο αποκλεισμός 1.837 εκπαιδευτικών και η καταχώρισή τους στον 

πίνακα απορριπτέων, λόγω μη καταβολής του διαβόητου πια παραβόλου των 3 Ευρώ.  

Ενώ πληρούν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης (πτυχία, μεταπτυχιακά, 

διδακτορικά και προϋπηρεσία άνω των 10 ετών σε όλη την Ελλάδα), ενώ κατέθεσαν 

εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τους και εξέδωσαν ηλεκτρονικά το απαιτούμενο παράβολο 

συμμετοχής, δεν ολοκλήρωσαν την πληρωμή του λόγω σύγχυσης που προκλήθηκε από την 

ασάφεια και δυσλειτουργία του συστήματος πληρωμής. Μάλιστα, ενώ έλαβαν γνώση μέσω 

email ότι η αίτηση τους υποβλήθηκε με επιτυχία και τους κοινοποιήθηκε ο αριθμός 

πρωτοκόλλου αυτής, δεν έλαβαν ποτέ ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής. 

Πρόκειται για περίπτωση-καρμπόν με την αντίστοιχη για την οποία είχα καταθέσει και 

συζητήσει την υπ’ αρ. πρωτ. 282/03.12.2019 επίκαιρη ερώτηση, από την οποία ανακαλώ και 

σας αναφέρω τα εξής: «Συγκεκριμένα, από τον ιστότοπο e-paravolo της ΑΑΔΕ οι υποψήφιοι 

έλαβαν κωδικό παραβόλου δηλώνοντας λογαριασμό τραπέζης. Κατόπιν, κατέγραψαν τον 

κωδικό στην αίτηση, η οποία εν συνεχεία υποβλήθηκε και καταχωρίστηκε επιτυχώς στο 

σύστημα του ΑΣΕΠ, θεωρώντας εύλογα ότι το αντίτιμο είχε καταβληθεί μέσω μεταφοράς από 

τον αντίστοιχο λογαριασμό. Σημειωτέο ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρειαζόταν απλώς 

αναγραφή του αριθμού του εκδοθέντος παραβόλου, και όχι απόδειξη πληρωμής του, όπως 

συνήθως συμβαίνει. Επίσης, το σύστημα ενημέρωνε για επιτυχή υποβολή της αίτησης, παρείχε 

έγκυρο αριθμό πρωτοκόλλου, και δεν ειδοποιούσε τους αιτούντες για οποιαδήποτε 

εκκρεμότητα που θα καθιστούσε την αίτηση απαράδεκτη. Με τον τρόπο αυτό παραπλανήθηκαν 

σχεδόν 2.000 υποψήφιοι, που προς δυσάρεστη έκπληξή τους διαπίστωσαν κατά την ανάρτηση 

των πινάκων επιλογής ότι κρίνονται απορριπτέοι. Πλέον, κινδυνεύουν όχι μόνο να 
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αποκλειστούν από μόνιμους διορισμούς, αλλά ακόμη κι από πρόσληψη ως αναπληρωτές για τα 

επόμενα τρία χρόνια, δεδομένου ότι οι πίνακες «κλειδώνουν».» 

Επίσης, όπως πολύ ορθά παρατηρούν οι απορριφθέντες σε υπόμνημά τους «δε μπορεί να 

θεωρηθεί συμπτωματικό το γεγονός του τεράστιου αριθμού των περιπτώσεων απόρριψης λόγω 

μη προσήκουσας καταβολής παραβόλου (1837!!), κάτι που δε μπορεί να αποδοθεί ούτε σε δόλο 

των υποψηφίων αλλά ούτε και σε αμέλεια αυτών. Συνέπεια αυτού, που αντιμετωπίζουν οι εν 

λόγω απορριφθέντες εκπαιδευτικοί είναι όχι μόνο να μην είναι μέρος ενός πίνακα κατάταξης 

αλλά και να μην προσληφθούν ως αναπληρωτές (αφού ο πίνακας είναι ενιαίος). 

Τόσοι εκπαιδευτικοί ικανοί να στηρίξουν ένα ολόκληρο σύστημα εν μέσω καραντίνας, τόσοι 

εκπαιδευτικοί που εκθειάστηκαν για την αυτοθυσία τους και την προσπάθειά τους να σταθούν 

αντάξιοι της θέσης τους στηρίζοντας μαθητές, γονείς και ο ένας τον άλλο σε μια δύσκολη 

περίοδο, αποκλείονται τώρα από την εκπαίδευση καθώς σύμφωνα με το σύστημα αδυνατούν 

να πληρώσουν ένα απλό παράβολο. Για άλλη μια φορά αισθανόμαστε την αδικία του 

συστήματος να μας πνίγει. Ναι υπήρξαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν τη 

διαδικασία σωστά και βρίσκονται στους πίνακες διορισμών αναμένοντας την πρόσληψή τους, 

αλλά μάλλον στάθηκαν πιο τυχεροί. Και όσοι δεν το κατάφεραν λόγω εμπλοκής του 

ηλεκτρονικού συστήματος, καταδικάζονται σε τρίχρονη ανεργία. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί 

γνώριζαν ότι η αίτηση τους έχει γίνει ορθά, καθώς το αλάνθαστο σύστημα με κανένα τρόπο δεν 

τους ενημέρωσε ότι η αίτησή τους είναι ελλιπής! Εσείς τι νομίζετε; Αν κάποιος από αυτούς με 

κάποιο τρόπο ενημερωνόταν ότι το παράβολο δεν έχει πληρωθεί, δεν θα προχωρούσε σε 

διόρθωση του λάθους του; 

Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί απορρίπτονται όταν δεν πληρούν τα τυπικά 

προσόντα. ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ! Δεν αδιαφόρησαν για την πληρωμή 

παραβόλου. Εξέδωσαν το παράβολο, χρησιμοποίησαν τον κωδικό του στην αίτηση αλλά λόγω 

καθαρά τεχνικού προβλήματος δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή. Οι εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν 

χωρίς δική τους υπαιτιότητα στην πιο πάνω δυσχερή κατάσταση, αναγκάζονται να προσφύγουν 

σε ενστάσεις και την συνεπαγόμενη αγωνία έκβασης τους, αλλά και της ανεργίας που θέτει σε 

κίνδυνο την επιβίωση τους. Δεν σχετίζεται με την μονιμότητα των δικαιολογητικών τους, ούτε 

με την εκπλήρωση ουσιώδους όρου της προκήρυξης. Εκείνοι δε, εξ αυτών που εργάζονται εδώ 

και χρόνια στα σχολεία της χώρας βασίζουν εκεί το εισόδημα τους, την επιβίωση τους, τα 

δάνεια τους, τον οικογενειακό προγραμματισμό τους. Υπάρχουν απορριπτέοι εκπαιδευτικοί 

ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία και άνω με όλα τα τυπικά προσόντα αλλά απορριπτέοι γιατί κρίνεται 

πιο σημαντικό το παράβολο των 3€. Το μέγεθος του προβλήματος και της αδικίας είναι φανερό 

από τον μεγάλο αριθμό των εκπαιδευτικών που αφορά σε πανελλήνια κλίμακα.» 

Στις 09.12.2019 και κατά τη συζήτηση της προαναφερθείσας επίκαιρης υπ’ αρ. πρωτ. 

282/03.12.2019, η Υφουπουργός κ. Ζαχαράκη είχε αναφέρει σχετικά: «Αυτό το ζήτηµα της 

προκήρυξης θα είναι ένας καλός οδηγός, κ. Αδαµοπούλου. Και σε αυτό -νοµίζω- µπορούµε όλοι 

να συµφωνήσουµε, ως προς την προκήρυξη, δηλαδή, που θα γίνει για τη γενική αγωγή, για τις 

προσλήψεις, για τους διορισµούς -για να είµαι πιο ακριβής-, που ούτως ή άλλως έχουν από την 



Κυβέρνηση εξαγγελθεί, έτσι ώστε να είναι όσο γίνεται πιο ακριβής η επόµενη προκήρυξη για να 

µην έχουµε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται αυτή τη στιγµή αυτή την δυσκολία.» 

Η παραπάνω δήλωση της κ. Ζαχαράκη αποτελεί ομολογία αποτυχίας του Υπουργείου να 

καταρτίσει μια απλώς εύληπτη προκήρυξη και να φροντίσει για τη σωστή λειτουργία των 

ηλεκτρονικών συστημάτων, και μάλιστα αποτυχίας απολύτως συγγνωστής και 

αδικαιολόγητα -στο όριο του ενσυνείδητα- αμελούς, λόγω του πολύ κακού προηγούμενου. 

Στο πλάι των απορριφθέντων που εμφανώς παραπλανήθηκαν στέκουν η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ - ΟΛΜΕ, οι οποίες προσθέτουν 

ότι «Αποκλείονται υποψήφιοι που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ενώ εξέδωσαν παράβολο 

ηλεκτρονικά, το οποίο και καταχώρησαν στην αίτησή τους, όταν επιχείρησαν να το πληρώσουν 

ηλεκτρονικά στην Τράπεζα, εκδόθηκε νέο παράβολο, διαφορετικό από εκείνο, που είχαν 

καταχωρήσει στην αίτησή τους, το οποίο και είχε ακυρωθεί χωρίς να το αντιληφθούν. 

Αποκλείονται επίσης και πάλι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν κατέβαλαν το παράβολο εξ αιτίας της 

βεβαιότητας, ότι η πληρωμή είχε δρομολογηθεί μέσω τραπέζης, αφού έχοντας συμπληρώσει το 

ΙΒΑΝ και τους κωδικούς TAXIS τους, πήραν το μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και 

υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου, δίχως να λάβουν ειδοποίηση 

εκκρεμότητας πληρωμής του παραβόλου.» 

Δεδομένων των προαναφερθέντων και ιδίως της αποτυχίας του Υπουργείου να επανορθώσει 

πρότερο σφάλμα του, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία εις βάρος των 

απορριφθέντων της 1ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.; 

2. Πότε επιτέλους θα μεριμνήσει ώστε να αποκατασταθούν Πώς σχεδιάζει να παρέμβει για να 

αρθούν οι δυσλειτουργίες των ηλεκτρονικών συστημάτων και να εξασφαλισθεί η απόλυτη 

σαφήνεια και κατανοητότητα των διαδικασιών; 
 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 




