
 

     

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Επώνυμη καταγγελία πως μηδενίστηκε «κατά λάθος» προϋπηρεσία 

εκπαιδευτικού» 

 

Με επιστολή που δημοσιεύτηκε σε γνωστή ιστοσελίδα, εκπαιδευτικός κατήγγειλε το 

γεγονός πως, μολονότι ο ίδιος έχει 48 μήνες προϋπηρεσία, στους προσωρινούς πίνακες 

της 2ΓΕ/2019 αυτή φαίνεται να είναι μηδενική. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του: 

«είμαι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.01-φυσικός και θα ήθελα να σας καταστήσω 

γνωστή τη συνέχεια της πρωτόγνωρης ιστορίας που βιώνω από τις αρχές Αυγούστου 

2020. Παρόλο που εργάζομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το σχολ. έτος 2007-

2008 έως το 2019-2020, έχοντας ως την προθεσμία της αίτησης στο ΑΣΕΠ σύνολο 

προϋπηρεσίας 48 μηνών, με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων της 2ΓΕ/2019 

διεξήχθη εις βάρος μου ένα κραυγαλέο λάθος, καθώς εμφανίζομαι εσφαλμένα στους 

συγκεκριμένους πίνακες με μηδενική προϋπηρεσία. Αποτέλεσμα του λάθους αυτού είναι να 

έχω στον πίνακα που αναρτήθηκε σειρά κατάταξης 1145, ενώ θα έπρεπε να είμαι στη 

σειρά 319. 

Έτσι, αντί να έχω προσληφθεί και να εργάζομαι σε σχολεία από την πρώτη κιόλας φάση 

πρόσληψης αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου 2020, βρίσκομαι 

αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να μην εργαστώ καθόλου τη φετινή χρονιά και να υποστώ 

ολέθριες συνέπειες σε οικονομικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Διότι, ακόμη και αν η 

εις βάρος μου αδικία αποκατασταθεί με την έκδοση των οριστικών πινάκων, θα έχει 

μεσολαβήσει ένα διάστημα (με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου και ημερομηνία 

λήξης άγνωστη)  κατά  το οποίο δεν θα εργάζομαι και θα ζημιώνομαι σε επίπεδο μηνών-
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μορίων προϋπηρεσίας καθώς επίσης και σε μηνιαίες απολαβές, ίσως μάλιστα και σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη! 

Η σημαντικότερη παράμετρος όσων προανέφερα είναι ότι το συγκεκριμένο λάθος δεν 

οφείλεται σε καμία περίπτωση σε δική μου υπαιτιότητα, κάτι το οποίο γίνεται εύκολα 

κατανοητό και από την ανάγνωση του απαντητικού εγγράφου του ΥΠΑΙΘ με αριθμ. 

πρωτ.113005/01-09-2020, στο οποίο αναγνωρίζει εξ ολοκλήρου την υπαιτιότητά του. Πιο 

συγκεκριμένα στο εν λόγω κείμενο, μου γνωστοποιήθηκε ότι σε πέντε εκπαιδευτικούς 

μεταξύ των οποίων και εγώ, «δεν έγινε εγγραφή των μορίων προϋπηρεσίας, λόγω 

αστοχίας του μηχανισμού της βάσης δεδομένων. ….Και αποτέλεσμα της παραπάνω 

αστοχίας είναι να σταλεί στο ΑΣΕΠ κενή τιμή στη στήλη προϋπηρεσίας», δηλαδή με απλά 

λόγια αποδέχονται πλήρως την ευθύνη της λανθασμένης σειράς κατάταξης μου στους 

προσωρινούς πίνακες που εκδόθηκαν στις 6/8/2020.» 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

 

1. Ποιες πρωτοβουλίες διόρθωσης του λάθους προτίθεται να λάβει το Υπουργείο 

Παιδείας; 

2. Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα; 

 

  Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




