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Σχετικά με την ως άνω ερώτηση της βουλευτού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
“ΜΕΡΑ 25”, κας Μαρίας Απατζίδη, με θέμα: «Καταγγελίες για άδικη μεταχείριση και
τιμωρητική στάση εναντίον αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκ μέρους του ΑΣΕΠ», κατά
τον λόγο αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) είναι η συνταγματικά
κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α΄, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του
Συντάγματος) η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αλλά και του
νεότερου ν. 4765/2021 (Α΄ 6), έχει ως αποκλειστική αποστολή την εφαρμογή του
θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των
υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, και
ιδίως τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή
των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων. Το Α.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την
προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων στους φορείς του δημόσιου τομέα που
αποφασίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα αρμόδια όργανα της
Κυβερνήσεως και των Ο.Τ.Α., και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον
καθορισμό των διοριστέων/προσληπτέων.
ΙΙ. Με το Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 (Α΄
13) εισήχθη νέο σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της
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πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω διατάξεις ορίζουν ότι οι
κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες αυτής, καλύπτονται με επιλογή
προσωπικού, που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.)., το οποίο προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία
κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, ύστερα από σχετικό
αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΙΙΙ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. από τις 25-4-2019 μέχρι 7-22020 εξέδωσε, τις παρακάτω, εννέα (9) συνολικά, προκηρύξεις, με τις οποίες κλήθηκαν
οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) να υποβάλουν αίτηση
για τη διαδικασία κατάταξής τους με σειρά προτεραιότητας σε αξιολογικούς πίνακες,
κατά κλάδο και ειδικότητα:
α) Προκήρυξη 1ΕΑ/2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 13/25-4-2019) για τη διαδικασία κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 3.449 υποψήφιοι. Η όλη διαγωνιστική
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση του τελικού αξιολογικού πίνακα
κατάταξης υποψηφίων.
β) Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 14/25-4-2019) για τη διαδικασία κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 9.916 υποψήφιοι. Η όλη
διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση του του τελικού
αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
γ) Προκήρυξη 3ΕΑ/2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 12/24-4-2019) για τη διαδικασία κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
κατηγορίας Π.Ε., στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 28.097 υποψήφιοι. Η εν
λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση του του τελικού αξιολογικού
πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
δ) Προκήρυξη 4ΕΑ/2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 18/24-4-2019 & 22/4-6-2019) για τη
διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας Τ.Ε., στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής
587 υποψήφιοι. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση
του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
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ε) Προκήρυξη 5ΕΑ/2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π.19/21-5-2019), για τη διαδικασία κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
κατηγορίας Δ.Ε., στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 46 υποψήφιοι. Η εν λόγω
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση του τελικού αξιολογικού πίνακα
κατάταξης υποψηφίων.
στ) Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 45/24-12-2019 & 1/24-1-2020), για τη
διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, διαφόρων
κλάδων/ειδικοτήτων, Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε., στην οποία υπέβαλαν
αίτηση συμμετοχής 37.927 υποψήφιοι. Η εν λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με τη
δημοσίευση του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
ζ) Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 46/24-12-2019 & 5/26-2-2020) για τη
διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, διαφόρων
κλάδων/ειδικοτήτων, Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε., στην οποία υπέβαλαν
αίτηση συμμετοχής 116.251 υποψήφιοι. Η εν λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με τη
δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων.
η) Προκήρυξη 1ΓΤ/2020 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 3/7-2-2020) για τη διαδικασία κατάταξης με
σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων,
Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Τ.Ε., στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 6.599
υποψήφιοι. Για την εν λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας των
πινάκων και η εξέταση των ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π. και επίκειται η δημόσια
ηλεκτρονική κλήρωση των ισοβαθμούντων για την κύρωση των τελικών αξιολογικών
πινάκων και τη δημοσίευσή τους.
θ) Προκήρυξη 2ΓΔ/2020 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 2/5-2-2020) για τη διαδικασία κατάταξης με
σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων,
Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Δ.Ε., στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 1.241
υποψήφιοι. Για την εν λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας των
πινάκων και η εξέταση των ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π. και επίκειται η δημόσια
ηλεκτρονική κλήρωση των ισοβαθμούντων για την κύρωση των τελικών αξιολογικών
πινάκων και τη δημοσίευσή τους.
Σε όλες τις παραπάνω προκηρύξεις οριζόταν, όπως αυτό άλλωστε ορίζεται σε
κάθε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ότι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν την
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έπρεπε να εκδώσουν, μέσω της εφαρμογής
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), παράβολο τριών (3) ευρώ υπέρ του Δημοσίου
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(Α.Σ.Ε.Π.), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (www.gsis.gr). Μάλιστα, για τη διευκόλυνσή τους, οι προκηρύξεις όριζαν
ότι στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. είχε δημιουργηθεί σχετικός σύνδεσμος, με την
ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγούσε στον ανωτέρω
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υποψήφιοι,
αφού ολοκλήρωναν τη διαδικασία έκδοσης (δέσμευσης) του παραβόλου από την
εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., έπρεπε να αναγράψουν τον αριθμό παραβόλου, τον οποίο
χορηγεί η εφαρμογή (e-Παράβολο), στο κατάλληλο προς τούτο πεδίο της ηλεκτρονικής
αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται
υπόψη. Επίσης, στις προκηρύξεις οριζόταν ότι η κατάταξη των υποψηφίων στους
αξιολογικούς πίνακες προτεραιότητας θα πραγματοποιηθεί με τη βαθμολόγηση των
προσόντων, των κριτηρίων και των ιδιοτήτων που οι ίδιοι οι υποψήφιοι δηλώνουν
υπευθύνως στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους προς το Α.Σ.Ε.Π. ύστερα από τη
διασταύρωση αυτών με τα σχετικά αρχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
IV. Όπως προκύπτει από το αρχείο του Α.Σ.Ε.Π., στις ως άνω προκηρύξεις
υποβλήθηκαν 204.113, συνολικά, ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών. Η
Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να καταρτίσει τους
προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων προέβη, όπως είχε υποχρέωση, στον
έλεγχο των παραβόλων συμμετοχής μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. Ακολούθως δε, μετά την
αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων του αρχείου του Ο.Π.ΣΥ.Δ.
κάθε προκήρυξης και τη διασταύρωση των στοιχείων αυτού με τα αντίστοιχα στοιχεία
των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων, τα οποία τηρούνται στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Α.Σ.Ε.Π., προέβη στον έλεγχο των δηλωθέντων
από τους υποψηφίους στις ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής τους προσόντων,
κριτηρίων και ιδιοτήτων, και στην κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων
κατάταξης και των πινάκων απορριπτέων, ανά προκήρυξη, σταδιακά από τον
Σεπτέμβριο του έτους 2019 μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου του έτους 2020. Στους πίνακες
απορριπτέων για όλες τις προκηρύξεις ενεγράφησαν 18.917, συνολικά, υποψήφιοι για
διάφορους λόγους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και απορριπτέοι (σε ποσοστό 4,9%)
για μη καταβολή παραβόλου.
Κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβλήθηκαν 14.837, συνολικά,
ενστάσεις για διάφορους λόγους. Tο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να απαντήσει στα κατ΄ ιδίαν
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παράπονα των υποψηφίων και να αποφανθεί αιτιολογημένα επί των ενστάσεών τους,
προσέτρεξε εκ νέου στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ. για τον επανέλεγχο των παραβόλων ενώ σε
αρκετές άλλες περιπτώσεις ζήτησε διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία από το
Υπουργείο Παιδείας. Για τον έλεγχο νομιμότητας των αξιολογικών πινάκων και την
εξέταση των όλων των ανωτέρω ενστάσεων των υποψηφίων αλλά και των 568
αιτήσεων θεραπείας τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσαν 518, συνολικά,
αποφάσεις. Ήδη, μετά τις σχετικές μεταβολές που επήλθαν με τις ανωτέρω αποφάσεις
αλλά και μετά τις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν λόγω της
απόλυτης ισοβαθμίας των υποψηφίων σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια, έχουν
ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις επτά (7) από τις εννέα (9)
προκηρύξεις, με την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εντός των
προσεχών ημερών επίκειται η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση των ισοβαθμούντων των
δύο (2) τελευταίων προκηρύξεων (1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020) και αμέσως μετά θα
ακολουθήσει η κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων και η δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, το Α.Σ.Ε.Π. ολοκλήρωσε, επίσης κατά
προτεραιότητα, τις διαδικασίες των προκηρύξεων:


1Κ/2018, για 209 θέσεις στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.,



7Κ/2018, για 148 θέσεις στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,



2Κ/2019, για 1.116 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας,



2Κ/2019, για 521 θέσεις από πίνακα επιλαχόντων ΤΕ Νοσηλευτικής,



7Κ/2019, για 317 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Πρόνοιας,



1Γ/2019 (γραπτός διαγωνισμός για την Τράπεζα της Ελλάδος).
Περαιτέρω, στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, το Α.Σ.Ε.Π. προέβη στον έλεγχο

νομιμότητας των προκηρύξεων των ανώνυμων εταιρειών:


«Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» (προκήρυξη 1/2020 για 423 θέσεις) και



«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» (προκήρυξη 1/2020 για 186 θέσεις).
Για τις προκηρύξεις αυτές, που εκδόθηκαν για τη στελέχωση των αστικών
συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες
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ανάγκες αυτών για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού
«COVID-19»,

το

Α.Σ.Ε.Π.

εξέτασε

818

ενστάσεις

υποψηφίων

και

διενήργησε/ολοκλήρωσε τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων προσληπτέων που
κατήρτισαν οι ανωτέρω εταιρείες.
Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. προέβη στον έλεγχο και έγκριση των Ανακοινώσεων και των
πινάκων πρόσληψης πολλών φορέων για την πρόσληψη χιλιάδων ατόμων σε θέσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
εποχικού χαρακτήρα, οι οποίες ως εκ της φύσης τους είναι επείγουσες.
Όλα τα ανωτέρω έλαβαν χώρα στο γενικότερο πλαίσιο των πολλών και ποικίλων
αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως ενδεικτικά:


ολοκλήρωση διαδικασιών άλλων παλαιότερων προκηρύξεων,



ολοκλήρωση αναπληρώσεων παλαιότερων προκηρύξεων,



διενέργεια διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,



προετοιμασία για τη διενέργεια του επικείμενου γραπτού διαγωνισμού έτους 2022
με βάση τον νέο νόμο 4765/2021,



συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των συμβούλων του σε διάφορες Επιτροπές και
Συμβούλια Επιλογής Οργάνων Διοίκησης, Σ.Ε.Π., ΕΙ.Σ.Ε.Π. για την επιλογή
δεκάδων διοικητικών γραμματέων, εκατοντάδων γενικών διευθυντών και χιλιάδων
διευθυντών σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα.
Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, κατά την ανωτέρω περίοδο, η

λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. επηρεάστηκε, όπως ήταν φυσικό και όπως αυτό παρατηρείται
σε όλο το φάσμα της κρατικής δραστηριότητας, από τις γνωστές σε όλους δυσκολίες
που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού «COVID-19».
V. Όσον αφορά στα κατ΄ ιδίαν υποερωτήματα της Ερώτησης, που άπτονται της
αρμοδιότητας του Συμβουλίου μας, εκθέτουμε τα ακόλουθα:
1. Στο υποερώτημα 1 της Ερώτησης για το «ποιος είναι υπεύθυνος για λάθη και
ολιγωρίες του ΑΣΕΠ και ποιος οφείλει να απαντά στις ενστάσεις;», σας πληροφορούμε
ότι, όπως προκύπτει από την ως άνω αναλυτική αναφορά των ενεργειών του, το
Α.Σ.Ε.Π. ως υπεύθυνη Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία από συστάσεώς της, διαχρονικά για
είκοσι πέντε (25) και πλέον έτη, υπηρετεί την αξιοκρατία στον τομέα των προσλήψεων
προσωπικού στον δημόσιο τομέα υπό όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ίσης
μεταχείρισης των υποψηφίων, δεν υπέπεσε σε κάποιο λάθος όσον αφορά τα ζητήματα
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που θίγονται στην Ερώτηση ούτε επέδειξε κάποια ολιγωρία ως προς τον χρόνο ελέγχου
των ανωτέρω προκηρύξεων των εκπαιδευτικών και της εξέτασης των ενστάσεων των
υποψηφίων. Ειδικότερα, για το θέμα των παραβόλων, σας πληροφορούμε ότι το
Α.Σ.Ε.Π. εφάρμοσε τον νόμο και απέρριψε τις αιτήσεις υποψηφίων που δεν είχαν
καταβάλει/πληρώσει το σχετικό παράβολο συμμετοχής στις ως άνω διαδικασίες των
προκηρύξεων. Σε κάποιες, μεμονωμένες περιπτώσεις υποψηφίων που οι υποψήφιοι
είχαν πράγματι καταβάλει το παράβολο αλλά στην αίτηση συμμετοχής τους είτε είχαν
δηλώσει λανθασμένα ή ελλιπώς τον κωδικό αριθμό, που κατά μοναδικό τρόπο
ταυτοποιεί το συγκεκριμένο παράβολο, είτε είχαν δηλώσει κωδικό διαφορετικό από
αυτόν του παραβόλου που είχαν πληρώσει είτε κατά τη συμπλήρωση του κωδικού είχε
εμφιλοχωρήσει αναριθμητισμός, το Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο της εξέτασης των σχετικών
ενστάσεων, έκανε δεκτές τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων και, ελέγχοντας
περαιτέρω τα δηλωθέντα τυπικά προσόντα και κριτήρια βαθμολόγησής τους, κατέταξε
τους παραπονούμενους στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
Τονίζεται, τέλος, ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε, τελικά, αντικείμενο δικαστικού ελέγχου
από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο προσέφυγαν υποψήφιοι με αιτήσεις
ακύρωσης. Το ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο με σειρά αποφάσεών του (Δ.Ε.Α. 562,
563, 724, 729 και 1036/2021) απέρριψε τις ποικίλες αιτιάσεις των αιτούντων για δήθεν
ασάφεια των σχετικών όρων της προκήρυξης ή για παραπλάνησή τους κατά τη
διαδικασία πληρωμής του παραβόλου μέσω των τραπεζών ή για προβλήματα του
πληροφοριακού συστήματος του Α.Σ.Ε.Π. και έκρινε ότι με νόμιμη αιτιολογία το Α.Σ.Ε.Π.
απέρριψε τις αιτήσεις συμμετοχής και τις σχετικές ενστάσεις τους. Αλλά και στο θέμα
του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων πρέπει να τονιστεί ότι είναι λογικό και
αναμενόμενο να ανακύπτουν κάποια λάθη όταν πρόκειται να συσχετιστούν, μάλιστα σε
πρώτη εφαρμογή, αρχεία με μεγάλο αριθμό/όγκο δεδομένων. Τα όποια, λίγα σε αριθμό,
λάθη ή παραλείψεις παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης των προσωρινών
αξιολογικών πινάκων επιλύθηκαν είτε με συνεννόηση μεταξύ του Α.Σ.Ε.Π. και του
Υπουργείου Παιδείας είτε από τα Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. που εξέτασαν τα σχετικά
παράπονα των υποψηφίων στο πλαίσιο των ενστάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και τους
σχετικούς όρους της κάθε προκήρυξης, πάντοτε σε αναφορά με τα όσα οι υποψήφιοι
αυτοί είχαν υπεύθυνα δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους.
2. Όσον αφορά το δεύτερο υποερώτημα της Ερώτησης για το «ποιος θεωρείται
εύλογος χρόνος για απάντηση σε αιτήματα πολιτών από τους αρμόδιους οργανισμούς;»,
σας πληροφορούμε, κατ΄ αρχάς, ότι δεν προβλέπεται κάποια συγκεκριμένη προθεσμία
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μέσα στην οποία το Α.Σ.Ε.Π. οφείλει να απαντά στις ενστάσεις των υποψηφίων.
Πάντως, το Α.Σ.Ε.Π., αντιλαμβανόμενο τη σημασία που έχει για την κοινωνία, ιδιαίτερα
για τους νέους ανθρώπους, η αναζήτηση εργασίας και η επαγγελματική σταδιοδρομία,
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά σε εύλογο, όπως αυτός θεωρείται σε
κάθε διαγωνιστική διαδικασία, χρόνο στα αιτήματα των υποψηφίων. Είναι δε αυτονόητο
ότι η αξιοκρατία, η επιλογή δηλαδή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων
στον δημόσιο τομέα, ενόψει του περιορισμένου αριθμού προσλήψεων και του μεγάλου
αριθμού συμμετεχόντων στις διαδικασίες επιλογής, αλλά και των διαδικασιών που ο
νόμος ορίζει για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, έχει ως συμφυές στοιχείο
αυτής τον παράγοντα χρόνο. Ο εύλογος δε χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή
τους κυμαίνεται κατά περίπτωση και οπωσδήποτε τηρείται από το Α.Σ.Ε.Π.,
λαμβανομένης υπόψη και της επιδίωξής του για τη σύμμετρη ικανοποίηση των αναγκών
της Πολιτείας ως προς την πλήρωση θέσεων σε διάφορους τομείς, όπως η παιδεία, η
υγεία, η κοινωνική πρόνοια, οι συγκοινωνίες, η τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά. Οι εν λόγω
ανάγκες,

διαφοροποιούν,

όπως

είναι

αναμενόμενο,

τον

χρόνο

ολοκλήρωσης

συγκεκριμένων διαγωνιστικών διαδικασιών.
VΙ. Ενόψει των ανωτέρω, αναλυτικά παρατιθεμένων, το Α.Σ.Ε.Π. φρονεί ότι η
επίκληση, στο πλαίσιο της Ερώτησης, διάφορων καταγγελιών για «άδικη μεταχείριση
και τιμωρητική στάση εναντίον αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκ μέρους του ΑΣΕΠ»,
καθώς και η σχετική αναφορά στο κείμενο της ερώτησης ότι «η “ανεξάρτητη αρχή” έχει
δείξει απόλυτη ασυνέπεια και η καταστροφική αδιαφορία» που αμφισβητεί, εμμέσως, την
ανεξαρτησία του Α.Σ.Ε.Π., αποτελούν προσωπικές απόψεις, οι οποίες σε κάθε
περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οπωσδήποτε, όμως, τέτοιες
εκφράσεις, πολύ περισσότερο όταν διατυπώνονται πριν καν δοθεί η δυνατότητα
απάντησης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αδικούν την εικόνα του Α.Σ.Ε.Π.
και θίγουν τα 35 μέλη μιας αρχής που έχουν επιλεγεί με αυξημένες πλειοψηφίες των
μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, αλλά και τους περίπου 260
εργαζομένους της Γραμματείας του Συμβουλίου που έχουν δοκιμασθεί, κατ’ επανάληψη
και δοκιμάζονται σε περιόδους με ιδιαίτερα δυσμενείς ρυθμούς προσλήψεων. Στέλνουν
δε, περαιτέρω, λάθος μηνύματα προς την κοινωνία, η οποία, στη συντριπτική της
πλειονότητα, περιβάλλει με εμπιστοσύνη το έργο του Α.Σ.Ε.Π. και προσβλέπει σε αυτό
για την εμπέδωση του κράτους δικαίου στον ιδιαίτερο ευαίσθητο τομέα των
προσλήψεων.
VΙΙ. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Α.Σ.Ε.Π., κατ΄ επανάληψη, έχει τοποθετηθεί
για τα βαθύτερα αίτια που έχουν ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου έκδοσης
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των αποτελεσμάτων των προκηρύξεων και τα οποία, συχνά, σχετίζονται με το
γενικότερο και ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις στον δημόσιο
τομέα, τα προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων και τον τρόπο απόδειξής τους. Οι
σκέψεις δε αυτές του Συμβουλίου έχουν διατυπωθεί στις ετήσιες εκθέσεις του των ετών
2016-2019 που έχουν αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και
ευρίσκονται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Τις αμέσως επόμενες ημέρες δε, πρόκειται να
αποσταλεί και η ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα της Αρχής κατά το έτος 2020.
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Παπαϊωάννου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο κ. Προέδρου
- κ.κ. Αντιπροέδρους
- Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού
- Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού
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