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ΕΡΩΤΗΣΗ 

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

Θέμα: «Άδικη μεταχείριση των αδιόριστων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του γραπτού 

διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 2008.» 

Κυρία Υπουργέ, 

Χρονίζει επικίνδυνα πλέον το οξύτατο πρόβλημα το οποίο λόγω αναξιοκρατικής 

μεταχείρισης ταλαιπωρεί εκατοντάδες επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του διαγωνισμού 

ΑΣΕΠ 2008. 

Κατόπιν επανειλημμένων κρίσεων των Διοικητικών Εφετείων Αθηνών (αποφάσεις υπ’ 

αρ. 3264/2017, 3265/2017, 3270/2017, 3271/2017, 3273/2017, 42/2018, 46/2018, 

47/2018, 154/2018, 1443/2018 κ.λπ.) αλλά και της Ολομέλεια του ΣτΕ (απόφαση υπ’ 

αρ. 527/2015) περί απόλυτης προτεραιότητας των γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ ως 

αποκλειστικών κριτηρίων πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών (με μόνη εξαίρεση τη 

θέσπιση πολλαπλών αντικειμενικών κριτηρίων εκ μέρους του ΑΣΕΠ), μεταξύ των 

σχολικών ετών 2009-2010 και 2013-2014 διορίστηκαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είτε δεν 

συμμετείχαν στον αντίστοιχο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008 είτε απέτυχαν σε 

αυτόν, με αποτέλεσμα να στερηθούν της δυνατότητας διορισμού ισάριθμοι 

εκπαιδευτικοί επιτυχόντες του διαγωνισμού, οι οποίοι είχαν καταταγεί σε πολύ υψηλές 

θέσεις στον σχετικό πίνακα. Η προαναφερθείσα ομόφωνη και ομοιόμορφη 

νομολογιακή τοποθέτηση  οδήγησε σε αυθεντική νομοθετική ρύθμιση προς 

αποκατάσταση της εκτροπής, μέσω της θέσπισης του άρ. 73 ν. 4589/2019, δυνάμει του 

οποίου διορίστηκαν 400 επιτυχόντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν προσφύγει ενώπιον 

της Δικαιοσύνης και πέτυχαν την έκδοση αμετακλήτων θετικών αποφάσεων. Επιπλέον, 

επί του ζητήματος έχει τοποθετηθεί υπέρ των αδιόριστων επιτυχόντων και ο Συνήγορος 

του Πολίτη με το πόρισμα υπ’ αρ. 260558/53112/2019/29.10.2019 στο οποίο 

υποδεικνύει ως αρμόζουσα οδό τη σταδιακή απορρόφηση των επιτυχόντων οι οποίοι 

είχαν καταταγεί σε θέση υψηλότερη από τον τελευταίο διορισθέντα εκάστου κλάδου.  

Μολαταύτα, ακόμη και σήμερα παραμένουν αδιόριστοι εκατοντάδες ακόμη 

επιτυχόντες οι οποίοι κυρίως λόγω έλλειψης διαδικαστικής εμπειρίας και ενημέρωσης, 

αλλά και λόγω αντικειμενικής δυσκολίας οικονομικής ανταπόκρισης σε πολυτελείς 

δίκες δεν κατάφεραν τελικά να ασκήσουν εμπροθέσμως το δικαίωμά τους σε ατομική 

δικαστική προστασία.   

Αντίστοιχα ζητήματα -και μάλιστα δίχως τόσο πλούσια νομολογιακή υποστήριξη- έχουν 

αντιμετωπισθεί στο παρελθόν με απευθείας αποκαταστατικές νομοθετικές 

πρωτοβουλίες υπέρ αδιόριστων εκπαιδευτικών παλαιοτέρων γραπτών διαγωνισμών 

του ΑΣΕΠ, οι οποίες μάλιστα έχαιραν ευρύτατης κοινοβουλευτικής συναίνεσης. Για 
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παράδειγμα, με τον Ν. 3320/2005 παρασχέθηκε η δυνατότητα σε περίπου 500 μη 

δικαστικά δικαιωθέντες αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1998 να 

προσληφθούν, υπό τον όρο της καλύτερης επίδοσής τους σε σχέση με διορισθέντες 

συνυποψηφίους. Περαιτέρω, ο Ν. 4369/2016 αποκατέστησε όλους τους αδιόριστους 

επιτυχόντες του ίδιου διαγωνισμού. Και σε άλλους, ωστόσο, διαγωνισμούς οι πίνακες 

επιτυχόντων κατά κανόνα εξαντλούνται διαχρονικά (λ.χ. ειρηνοδίκες, δικαστικοί 

υπάλληλοι, επιτυχόντες διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1995, κ.λπ.).  

Η κατάσταση αυτή επιφέρει διαρκές και βαρύ πλήγμα κατά της ισότητας και της 

ισονομίας, κατά των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων των 

αδιόριστων επιτυχόντων (ιδίως ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, 

την πρόσβαση στην εργασία και στην υπαλληλία), αλλά και κατά τις αξιοκρατίας υπό 

την έννοια της βέλτιστης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος μέσω της επιλογής 

των εκάστοτε αξιότερων υποψηφίων. Επιπλέον, στον τόσο βαρυσήμαντο και ευαίσθητο 

χώρο της εκπαίδευσης δε νοείται να διαπιστώνονται διαρκώς δυσλειτουργίες λόγων 

των τεράστιων κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό παρά τις πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες, ούτε βεβαίως να καλλιεργείται ως χρόνιο ζωντανό παράδειγμα η 

αναξιοκρατία στην επιλογή των λειτουργών της. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

Πότε και με ποιον τρόπο προτίθεστε να αποκαταστήσετε τους αδιόριστους επιτυχόντες 

εκπαιδευτικούς του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




