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Προς  την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 

 
Θέμα:  « Αποκατάσταση των αδιόριστων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του 
διαγωνισμού  ΑΣΕΠ του 2008 » 

 

   Με  την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε 

ομόφωνα ότι στους διορισμούς στην εκπαίδευση, κατά το χρονικό διάστημα από το σχολικό έτος 

2009-2010 έως και το 2013-2014, διορίστηκαν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν συμμετάσχει στον 

γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008, στερώντας το διορισμό σε αντίστοιχο αριθμό 

εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του διαγωνισμού αυτού, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει πολύ υψηλές 

σειρές κατάταξης στον πίνακα του ΑΣΕΠ.   

   Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και ύστερα από σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών (ενδεικτικά ΔΕΑ 3264/2017, 3265/2017, 3270/2017, 3271/2017,3273/2017,42/2018, 

46/2018, 47/2018, 154/2018, 1443/2018 κ.α.), ψηφίστηκε το αρ. 73 του Ν. 4589/2019, δυνάμει 

του οποίου διορίστηκαν 400 εκπαιδευτικοί από τους συγκεκριμένους επιτυχόντες, οι οποίοι 

κατόπιν δικαστικών αγώνων πέτυχαν την έκδοση υπέρ τους αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.  
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     Ωστόσο, παράλληλα με την σειρά κατάταξης των παραλειφθέντων επιτυχόντων και των 400 

τελικών διορισμένων, υπάρχουν εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, με 

υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις από τους προαναφερόμενους διοριστέους,  οι οποίοι 

παραμένουν αδιόριστοι- αν και επιτυχόντες- καθώς δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη διότι δεν το 

γνώριζαν, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απέρρεαν από την 

απόφαση της Ολομέλειας, ώστε να πετύχουν και αυτοί την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων 

όπως οι συνάδελφοί τους.      

Αξίζει να σημειωθεί  ότι  αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν αντιμετωπιστεί από τη Πολιτεία 

κατά το παρελθόν, αποκαθιστώντας την αδικία εις  βάρος των  αδιόριστων εκπαιδευτικών 

παλαιοτέρων  γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.  Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι  από το 2005 

με το Ν.3320/2005   δόθηκε η δυνατότητα σε αδιόριστους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 

του ΑΣΕΠ του 1998- που δεν είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη- να συμμετάσχουν και αυτοί στη 

διαδικασία αποκατάστασης, εφόσον είχαν διοριστεί συνυποψήφιοί τους με χαμηλότερες 

βαθμολογίες. Με την εν λόγω ρύθμιση μάλιστα,  διορίστηκαν περίπου 500 υποψήφιοι, ενώ με τον 

Ν. 4369/2016 υπήρξε πλήρης αποκατάσταση όλων των αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισμού 

του ΑΣΕΠ του 1998. 

     Ειδικά  δε  στην περίπτωση του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού στη Παιδεία (ΑΣΕΠ 2008), 

επειδή ακριβώς καταργείται το απόλυτα αξιοκρατικό σύστημα του γραπτού διαγωνισμού και 

αντικαθίσταται με άλλο, παρίσταται ανάγκη να συμεπριληφθούν οι επιτυχόντες - παραλειφθέντες  

στις διαδικασίες διορισμών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

 

Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση των αδιόριστων επιτυχόντων εκπαιδευτικών 

του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, αποκαθιστώντας την εις βάρος τους 

αδικία ;   



 

 

 

                                                                                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέρΑ25 

 

 

 

                                                                   

 

 

 




