
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

Αρ. πρωτ. ερωτ. …………. 

Θεσσαλονίκη, 21/09/2020 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως 

 

Θέμα:  Αποκλεισμός χιλιάδων εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες 

αναπληρωτών των Διακηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ λόγω παραβόλου των 3ευρώ. 

 

Αξιότιμη κα. Υπουργέ. 

 

Με την υπ’ αριθμόν 2439/31.07.2020 Αναφορά μου σχετικά με το ζήτημα του 

αποκλεισμού εκπαιδευτικών εξ’ αιτίας δυσλειτουργιών της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, 

αναμένω τις εξηγήσεις σας για τη χαώδη κατάσταση που προκλήθηκε με τους 

διορισμούς των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ, καθώς και ενημέρωση για τα μέτρα που 
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προτίθεστε να λάβετε, για την αναχαίτιση των συνεπειών από τις ξεκάθαρες 

παραλείψεις του Υπουργείου σας ως προς τη συνολική διαχείριση του θέματος.  

Το χάος που δημιουργήθηκε στις δρομολογημένες προσλήψεις αναπληρωτών 

καθηγητών, λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σας είχε 

επισημανθεί στο πλαίσιο παλιότερης προκήρυξης. Υπενθυμίζουμε ότι, αντίστοιχα 

προβλήματα με το παράβολο είχαν καταγραφεί και στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν έγιναν προσπάθειες επιδιόρθωσης των 

ηλεκτρονικών σφαλμάτων. 

Ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών, οφείλεται στην αδράνεια και στην 

ασυνεννοησία του «επιτελικού» σας συστήματος διακυβέρνησης, το οποίο δεν 

ανέδειξε εγκαίρως το πρόβλημα, δεν μερίμνησε για τη διόρθωση των ψηφιακών 

συστημάτων και δε διασύνδεσε το πεδίο καταχώρησης του αριθμού παραβόλου με 

τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης e-

παράβολο, πράγμα που έχει επισημανθεί εδώ και καιρό. 

Παρά τις επανειλημμένες και έντονες διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών που 

αποκλείστηκαν για τον επουσιώδη λόγο της μη καταβολής ενός παραβόλου αξίας 

3€, το Υπουργείο σας επέλεξε να μην προχωρήσει σε ευεργετική νομοθετική 

ρύθμιση, αγνοώντας επιδεικτικά τα αιτήματά τους και καταδικάζοντάς εκατοντάδες 

εκπαιδευτικούς στην ανεργία. Άλλωστε, μετά και από τις πρόσφατες νομοθετικές 

σας παρεμβάσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο άδικος αυτός 

αποκλεισμός πρόκειται να διαρκέσει 2 έτη. 

Σήμερα, πάνω από 13.000 εκπαιδευτικοί έχουν αποκλειστεί από τους πίνακες 

αναπληρωτών των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ, είτε λόγω του παραβόλου, είτε λόγω 

διαδικαστικών γραφειοκρατικών λαθών, είτε λόγω έλλειψης εξομοίωσης, ενώ 



ακόμα και αν δικαιωθούν στις ενστάσεις που έχουν υποβάλει, είναι αβέβαιο το αν 

και πότε πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα. 

 

Μετά από τα παραπάνω: 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

 

1. Προτίθεστε, έστω και την ύστατη στιγμή, να αποκαταστήσετε την αδικία προς 

τους εκπαιδευτικούς που αποκλειστηκαν λόγω παραβόλου, μη εξομοίωσης ή 

τυχαίων διαδικαστικών, γραφειοκρατικών λαθών, με κατάλληλη νομοθετική 

ρύθμιση; 

2. Προτίθεστε να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη για το χάος που 

δημιουργήθηκε, λόγω της αδράνειας και της ασυνεννοησίας του «επιτελικού» 

σας συστήματος διακυβέρνησης; 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

 

Κωνσταντίνα Αδάμου 




