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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/11-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 90/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας
αρ. 2 Ηράκλειο), δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση των μελών
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά
τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10
της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15
της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 169306/05-08-2020
Πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ανδρουλάκης
Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης
(Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ενότητας
Λασιθίου),
Δανδουλάκης
Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος,
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης,
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος,
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία,
Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξυλούρης Νικόλαος,
Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Παρασύρης Ιωάννης,
Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Σπυρόπουλος
Γεώργιος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης
Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ,
Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ.: Γύπαρης Κωνσταντίνος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος και Συντυχάκης
Εμμανουήλ.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος
(Θέμης) και Λεονταράκης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αυγενάκης Ελευθέριος
Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, Ραπτάκη Μαρία Γενική
Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος
Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι:
Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιαννής Δημήτριος, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη
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Δέσποινα και Νοικοκυράκης Εμμανουήλ υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών
Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ: Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Μανουσάκης
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και Πιαγκαλάκης Γεώργιος αποχώρησαν
κατά δήλωσή τους στο Προεδρείο από τη συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα:
Γ. «Προστασία του φαραγγιού της Κανδάνου - Κατάργηση της λατομικής
περιοχής Καντάνου των 347,893 στρ. και τροποποίηση - περιορισμό της
αυστηρά στα 59,598 στρ. μέχρι το τέλος λειτουργίας του υφιστάμενου
λατομείου».
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ Α1γ΄: Έκδοση Ψηφίσματος: «Ένταξη στους προσωρινούς πίνακες
αναπληρωτών των απορριπτέων εκπαιδευτικών 1ΓΕ/2019».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ………. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ(ΦΕΚ 242/2712-2010, τεύχος Α΄),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το έγγραφο των απορριπτέων εκπαιδευτικών της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019, στο
οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Κύριε Μπαριτάκη σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή για να ζητήσω την
στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης όσο αφορά στην προσπάθεια μας για ένταξη
στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών, από τους οποίους (καθώς φαίνεται)
θα απορροφηθούν για το σχολικό έτος 2020-21 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με την έκδοση των εν λόγω πινάκων προέκυψε ότι 1837 εκπαιδευτικοί
απορρίφθηκαν από αυτούς με αιτιολογία "μη καταβολή παραβόλου". Στο
μεγαλύτερο ποσοστό (το οποίο είναι αδύνατο να γνωρίζω) του προαναφερθέντος
αριθμού η μη καταβολή παραβόλου προέκυψε από δύο βασικές δυσλειτουργίες
του συστήματος οι οποίες είναι οι ακόλουθες :
α) σύμφωνα με τους συναδέλφους, κατά την έκδοση και πληρωμή του
παραβόλου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Εθνικής Τράπεζας, το
ηλεκτρονικό σύστημα εξέδιδε αυτοματοποιημένα ένα δεύτερο παράβολο εν
αγνοία του αιτούντος (!), το οποίο και εξοφλείτο κατά την ηλεκτρονική πληρωμή,
ωστόσο στην ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούσαν το πρώτο
εκδοθέν παράβολο, εφόσον αγνοούσαν παντελώς την ηλεκτρονική έκδοση και
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πληρωμή του δεύτερου παραβόλου από το σύστημα της Εθνικής Τράπεζας, με
αποτέλεσμα να εμφανίζεται στο taxisnet ένα πληρωμένο εμπρόθεσμα παράβολο,
το οποίο όμως, δεν είναι καταχωρημένο στην αίτηση της προκήρυξης, και ένα
ακυρωμένο (λόγω μη αποπληρωμής του)παράβολο το οποίο έχει καταχωρηθεί
στην αίτηση με αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτούντος λόγω ακυρωμένου
παραβόλου.
β) επίσης σημαντική δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος είναι η
ανύπαρκτη δικλείδα ασφαλείας κατά την υποβολή των αιτήσεων της προκήρυξης.
Το ηλεκτρονικό σύστημα του Α.Σ.Ε.Π ΔΕΝ συνδέεται ηλεκτρονικά με το σύστημα
taxisnet από το οποίο εκδίδονται τα παράβολα και εμφανίζονται πληρωμένα ή
όχι. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την αίτηση
χωρίς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι η διαδικασία πληρωμής του
παραβόλου δεν ολοκληρώθηκε.
Προσωπικά εξέδωσα και πλήρωσα εμπρόθεσμα το παράβολο σε κατάστημα
τράπεζας και όχι ηλεκτρονικά, το οποίο φαίνεται ως πληρωμένο στο taxisnet και
δεν δεσμεύτηκε ποτέ από τον Α.Σ.Ε.Π με αποτέλεσμα να έχει απορριφθεί η
αίτηση μου, χωρίς να γνωρίζω την αιτία.
Λόγω όλων των παραπάνω, 1837 εκπαιδευτικοί έχουμε απορριφθεί από τον
προσωρινό πίνακα της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 με αποτέλεσμα να μην έχουμε
δικαίωμα στην πρόσληψη το σχολικό έτος 2020-21 . Έχουμε υποβάλλει
ενστάσεις στον Α.Σ.Ε.Π με καταβολή παραβόλου 20 ευρώ και είμαστε
υποχρεωμένοι να περιμένουμε την εξέταση των ενστάσεων, της οποίας τα
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν περίπου μέχρι το τέλος του 2020, σύμφωνα με
ανακοίνωση εκπροσώπου του Α.Σ.Ε.Π. Επιπλέον αν οι ενστάσεις δεν γίνουν
δεκτές θα είμαστε εκτός οριστικού πίνακα και κατά συνέπεια εκτός εργασίας για 2
ή 3 σχολικά έτη, λόγω του κλειδώματος του πίνακα, έτσι όπως αυτό έχει οριστεί
από τον σχετικό νόμο Γαβρόγλου.
Απευθυνόμαστε στην Περιφέρεια Κρήτης και ζητούμε στήριξη στην προσπάθεια
που έχουμε ξεκινήσει για την κατάθεση Νομοθετικής Ρύθμισης από την
Κυβέρνηση, με βάση την οποία θα συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες
όσοι εκπαιδευτικοί απορρίφθηκαν με την αιτιολογία " μη καταβολή παραβόλου"
εφόσον αυτό προέκυψε λόγω δυσλειτουργιών και ανεπάρκειας του ηλεκτρονικού
συστήματος, ώστε να έχουμε δικαίωμα στην πρόσληψη τη φετινή σχολική χρονιά.
Αποτελεί σοβαρή αδικία εις βάρος μας ο αποκλεισμός μας από τους πίνακες και
κατ επέκταση ο αποκλεισμός μας από την εργασία. Από το Υπουργείο Παιδείας
δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση για όλα τα παραπάνω. Αισθανόμαστε ότι
διεκδικούμε -κάνοντας μια πολύ σοβαρή και εξαντλητική για εμάς προσπάθειαόσα οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να διευθετήσει αυτόβουλα, εφόσον το όλο
ζήτημα δεν προέκυψε λόγω δικού μας σφάλματος και αυτό αποδεικνύεται από τα
σχετικά έγγραφα που διαθέτει ο καθένας από εμάς. Επιπροσθέτως η ανεπάρκεια
του συστήματος είχε γίνει εμφανής και από την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 η οποία
είχε διενεργηθεί κάποιους μήνες πριν την 1ΓΕ/2019, ωστόσο οι αρμόδιοι
οργανισμοί δεν μερίμνησαν για την αποφυγή του προβλήματος.
4. Την εισήγηση από τον κ. Μπαριτάκη Παύλο, Πρόεδρο του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΠΚ, με την οποία ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την
έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους απορριπτέους εκπαιδευτικούς .
5. Τις απόψεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου .
Μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη συνεδρίαση του σήμερα Τρίτη 11
Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., που πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο
ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), έκανε δεκτό το
αίτημα των απορριπτέων εκπαιδευτικών και αποφάσισε ομόφωνα για την
έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ψηφίζει:
Στηρίζει την προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει οι απορριπτέοι εκπαιδευτικοί της
Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 για την κατάθεση Νομοθετικής Ρύθμισης από την
Κυβέρνηση, με βάση την οποία θα συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες
όσοι εκπαιδευτικοί απορρίφθηκαν με την αιτιολογία" μη καταβολή παραβόλου"
εφόσον αυτό προέκυψε λόγω δυσλειτουργιών και ανεπάρκειας του ηλεκτρονικού
συστήματος, ώστε να έχουν το δικαίωμα στην πρόσληψη τη φετινή σχολική
χρονιά,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο 11-08-2020
Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη

Τα μέλη
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Ηράκλειο 19 Αυγούστου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 179187
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κρήτης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιαννής Δημήτριος
Τηλέφωνο
: 2813400228
e-mail
: tyso@crete.gov.gr
ΚΟΙΝ:
- Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
- Απορριπτέοι Εκπαιδευτικοί
Προκήρυξης 1ΓΕ/2019
- Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων ΠΚ (για τη δημοσίευση
του ψηφίσματος στα ΜΜΕ)
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 90/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Κρήτης.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθμ. 90/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 10/11-082020), η οποία αφορά στην Έκδοση Ψηφίσματος

«Ένταξη

στους προσωρινούς

πίνακες αναπληρωτών των απορριπτέων εκπαιδευτικών Προκήρυξης 1ΓΕ/2019».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχης Δια Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης και Νέας Γενιάς
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
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