
 
 

     

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  

Θέμα: «Αποκλεισμός από τους πίνακες του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην 

εκπαίδευση λόγω παραβόλου» 

 

Πληροφορούμαστε από σειρά δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων πως εκατοντάδες 

εκπαιδευτικοί κρίθηκαν απορριπτέοι από το ΑΣΕΠ με τη δικαιολογία της μη καταβολής 

παραβόλου. Εκτός από τις περιπτώσεις μη πληρωμής ή και καθυστερημένης πληρωμής 

του παραβόλου, σε πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι είχαν κατά τεκμήριο καταβάλει το 

σχετικό παράβολο, το οποίο όμως δεν εμφανιζόταν στο σύστημα με αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό τους. Όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ, «η απόρριψή τους από τους πίνακες δε θα 

σημάνει μόνο τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία διορισμού, αλλά τους αποκλείει και 

από την ενδεχόμενη πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για τα επόμενα 3 χρόνια» — με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται. «Όπως και πέρσι», σημειώνει η ΟΛΜΕ, «επαναλήφθηκε το ίδιο 

φαινόμενο, και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων, στους εκδοθέντες ήδη 

πίνακες της 1ΓΕ/2019, βρίσκονται στη λίστα απορριπτέων, για λόγους μη πληρωμής ή και 

καθυστερημένης πληρωμής του παραβόλου των 3 ευρώ. Πολύ φοβόμαστε ότι θα συμβεί το 

ίδιο και στους αναμενόμενους πίνακες της 2ΓΕ». Σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης 

Ενωτικής Εκκίνησης Εκπαιδευτικών ΠΕ αναφέρεται ότι «οι  υποψήφιοι φέρονται ως 

απορριπτέοι λόγω του ότι δεν κατέβαλαν το πληρωμένο παράβολο (ανεξάρτητα εάν έχουν 

ήδη πληρώσει το παράβολο των 3 ευρώ) εξ αιτίας των ασαφών οδηγιών ενώ  πήραν το 

μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό 

πρωτοκόλλου δίχως να λάβουν καμία ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής ενώ είχε έρθει 

η επιβεβαίωση από τον ΑΣΕΠ. Υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων που δεν 

υπάγονται στους πίνακες απορριπτέων αν και η  αίτησή τους καταχωρήθηκε και έλαβαν 

αριθμό πρωτοκόλλου.» Κατά την ΟΛΜΕ, «οι συνάδελφοί μας κατέθεσαν μέσα στις 

ημερομηνίες της προκήρυξης την αίτηση απόκτησης του ηλεκτρονικού παραβόλου, αλλά 

στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-παραβόλου δίνονταν η δυνατότητα αποπληρωμής του 

σε ύστερο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένοι-ες συνάδελφοι όχι μόνο έχουν αιτηθεί της 
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απόκτησης του παραβόλου εμπρόθεσμα, αλλά και το έχουν αποκτήσει. Άλλοι-ες 

συνάδελφοί μας επίσης, ενώ κατέθεσαν αίτημα πληρωμής παραβόλου, λόγω της 

αποστολής σε αυτούς απάντησης από την τράπεζα ότι είχε δρομολογηθεί η πληρωμή του, 

και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και  υποβλήθηκε με επιτυχία, 

θεώρησαν ότι το παράβολο είχε πληρωθεί. Υπήρξε επίσης σύγχυση κατά την 

αποπληρωμή και πολλοί-ες συνάδελφοι, υπό το φόβο του λάθους, ζήτησαν έκδοση και 

δεύτερου παραβόλου το οποίο πληρώθηκε, ενώ στην αίτησή τους αναφέρεται το μη 

πληρωθέν αρχικό. Τελικά διαπίστωσαν ότι δεν περιλαμβάνονται στους προσωρινούς 

πίνακες του ΑΣΕΠ». Καταθέτουμε την ίδια διαπίστωση που σημειώθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς, πως είναι πραγματικά τραγικό μια παραπλανητική δυσλειτουργία του 

ηλεκτρονικού συστήματος να οδηγήσει συναδέλφους τους στην ανεργία και σε 

αποκλεισμό τους για σειρά ετών. 

 

 Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερη για το περιστατικό; 

2. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο; 

3. Πώς θα αποφευχθούν παρόμοια λάθη και αμέλειες, με ασύμμετρες επιπτώσεις, στο 

μέλλον; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Μαρία Απατζίδη 

 




