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    Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», κας Σοφίας-Χάιδως Ασημακοπούλου με θέμα: «Καταρρέουν οι 

ισχυρισμοί του ΑΣΕΠ περί αναρμοδιότητας του όπως καταγγέλλουν οι απορριπτέοι 

αναπληρωτές ΕΒΠ της διαδικασίας 1ΕΑ/2022», 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 του άρθρου 3 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), 

έχει ως 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. Συγκεκριμένα, το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων 

που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα της 

Κυβερνήσεως και διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως τον καθορισμό των 

διοριστέων.  

   ΙΙ. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 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 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
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        Ειδικότερα: 

      ● στο άρθρο 54 ορίζονται ότι: «1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο 

(2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και 

ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από 

σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο 

διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την 

προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. 2. 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. …», 

      ● στο άρθρο 55 ορίζεται ότι: «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

υποψηφιότητας για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/ και την πρόσληψή τους ως 

αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., με τον τρόπο 

που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.»,  

      ● στα άρθρα 57-60 ορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και 

διαγράφεται η διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των 

εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Α’), Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Β’), Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γ1’) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Γ2’),  

      ● στο άρθρο 61 ορίζονται ότι: «1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης 

Α΄, Β΄ και Γ ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), ... Προς τον σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί 

με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που 

βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του 

Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι. 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των 

ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της 

ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τις οικείες περί Α.Σ.Ε.Π. διατάξεις. 3. Ύστερα από τον έλεγχο των 

ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α΄, 

Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), … οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

…».  

      ● τέλος, στο άρθρο 65 (παρ. 2) ορίζεται ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται 
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ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της 

διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου».  

      ΙΙI. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :  

        1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα του Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων εξέδωσε, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 23/21-4-

2022) για την κατάταξη υποψηφίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), η οποία 

αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας και 

δεσμεύει τόσο τη Διοίκηση όσο και τους συμμετέχοντες σε αυτές. 

        2. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία, η 

προκήρυξη όρισε ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων το χρονικό 

διάστημα από 4 Μαΐου έως και 23 Μαΐου 2022.  

        3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ της προκήρυξης, υπό τον τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» 

(σελ. 1424-1425) ορίζεται ότι: «Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και 

απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση 

συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου 

(www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την ευθύνη της σωστής 

συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο/η υποψήφιος/α. Επειδή η 

επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 

συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους 

κωδικούς, που αναφέρονται στα αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και 

διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους 

κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που 

αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία 

της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν 

υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.» 

  4. Περαιτέρω, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της προκήρυξης, υπό τον τίτλο «ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» (σελ. 1425), ως ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης για τα μέλη του 

κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ορίστηκαν, σύμφωνα με τον ν. 

2817/2000, όπως ισχύει, τα κατωτέρω:  i.  «Πτυχίο - δίπλωμα ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο - δίπλωμα 

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων- 
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Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών (ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ: 

201)» ή  ii. «Πτυχίο - δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο - δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης 

ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Για τους 

κατόχους Πτυχίου - Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου - Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ 

απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄) (ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ: 

202)». Επισημάνθηκε δε ότι: «Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν έναν από τους 

οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τον κωδικό τους στον πιο πάνω 

πίνακα». 

        5. Επιπλέον, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ της προκήρυξης, υπό τον τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» (σελ. 1432-1433) ορίζεται ότι: «… Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα 

κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί 

να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο 

Παιδείας, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή 

του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι. Οι 

πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι 

υποψήφιοι στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική). ... Επίσης προσόντα, κριτήρια 

τα οποία δεν θα δηλωθούν στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), δεν θα 

ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης.… Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση 

ενστάσεως,... Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα 

των πινάκων κατάταξης υποψηφίων. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, 

καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης ο οποίος 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,…». 

   6. Τέλος, με την Αριθμ. πρωτ. 48779/Ε4/29-4-2022 Πρόσκληση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) κλήθηκαν οι υποψήφιοι της 

ανωτέρω προκήρυξης να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό 

φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ. Στο κεφάλαιο Ι της 

πρόσκλησης αυτής, υπό τον τίτλο «Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (σελ. 2) 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «… 3) Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά 

το περιεχόμενο της/των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. στις οποίες συμμετέχουν καθώς και 
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της παρούσας Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (μετά του “Εγχειριδίου υποβολής 

δικαιολογητικών”) καθότι η συμμετοχή στη διαδικασία αφενός συνιστά ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της οικείας Προκήρυξης και της παρούσας Πρόσκλησης και 

αφετέρου διενεργείται με αποκλειστική ευθύνη τους)». Περαιτέρω, στο κεφάλαιο ΙΙΙ της 

πρόσκλησης, υπό τον τίτλο «ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» (σελ. 5 και 6) αναφέρονται, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: «1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη, 

ορθή και έγκυρη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 

(στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr),…Επισημαίνεται, δε, ότι η μη ορθή 

ή μη έγκυρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

συνιστά αποκλειστική ευθύνη και πλημμέλεια του ίδιου του υποψηφίου και δεν 

θεραπεύεται από το γεγονός ότι ενδεχομένως ο ηλεκτρονικός φάκελός του στο ΟΠΣΥΔ 

του ΥΠΑΙΘ θα είναι πλήρως ενημερωμένος κατά τη λήξη της παρούσας διαδικασίας … 2) 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ανατρέχουν στις οικείες Προκηρύξεις της κατά νόμο αρμόδιας 

Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο της 

σχετικής διαδικασίας και οι οποίες περιέχουν αναλυτικά  όλες τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη συμμετοχή στη διαδικασία».    

        ΙV. Το Α.Σ.Ε.Π., για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην προκήρυξη 1ΕΑ/2022, 

διαμόρφωσε στον διαδικτυακό του τόπο (www.asep.gr) την ηλεκτρονική εφαρμογή 

«ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ», ειδικά για την συγκεκριμένη προκήρυξη 

[1ΕΑ/2022 – ΔΕ Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό]. Στην ως άνω εφαρμογή (Αίτηση) 

έχουν διαμορφωθεί τα διάφορα πεδία που αναφέρονται στα επιμέρους προσόντα και 

κριτήρια, τα οποία (πεδία) οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν προκειμένου να 

υποβάλουν την αίτησή τους και βάσει των δηλώσεων αυτών να γίνουν αποδεκτοί στη 

συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, να βαθμολογηθούν ανάλογα με τα κριτήρια που 

δηλώνουν (και αποδεικνύουν νομίμως σύμφωνα με τους ορισμούς της προκήρυξης) και 

να καταταγούν στην προσήκουσα σειρά των αξιολογικών πινάκων κατάταξης. 

Συγκεκριμένα, κατά την επεξεργασία του πεδίου «Κωδικός τίτλου σπουδών» της 

ηλεκτρονικής αίτησης, η συμπλήρωση του οποίου είναι υποχρεωτική για τους 

υποψηφίους, εμφανίζεται λίστα δύο (2) τιμών, οι οποίες αφορούν τους κατ΄ ιδίαν τίτλους 

σπουδών, ήτοι: i) 201-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

και ii) 202- ΔΕ01ΕΒΠ, όπως αυτοί περιγράφονται, αντίστοιχα,  στη σελίδα 1425 της 

προκήρυξης (όρα και σελίδες 3 και 4 της παρούσας υπό στοιχ. 4).  

 V. Από τα ανωτέρω προκύπτουν με σαφήνεια ότι: 

 α) οι υποψήφιοι, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβάλλουν ηλεκτρονική 

αίτηση συμμετοχής στη προκήρυξη που τους αφορά, στην οποία συμπληρώνουν/ 

δηλώνουν τα απαραίτητα, κύρια και πρόσθετα, τυπικά/ειδικά προσόντα συμμετοχής, 

http://www.asep.gr/
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καθώς και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που διαθέτουν για την κατάταξή τους στους 

αξιολογικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας.  

 β) Η κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες γίνεται 

αποκλειστικά με βάση τα δηλωθέντα υπό αυτών στις αιτήσεις συμμετοχής τους. Κατά 

των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης για 

οποιονδήποτε λόγο θεωρούν ότι η κατάταξή τους είναι μη νόμιμη ή λανθασμένη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τους σχετικούς όρους της προκήρυξης.  

  γ) Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης προκύπτουν μετά τον αυτεπάγγελτο 

έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και την εξέταση των ενστάσεων, συνεπεία των οποίων η κατάταξη 

των υποψηφίων σε αυτούς είναι δυνατόν να μεταβληθεί. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του κατ’ 

ένσταση ελέγχου, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τις δηλώσεις αλλά και τα δικαιολογητικά των 

ενιστάμενων υποψηφίων, καθώς και αυτά των τυχόν καθ’ ών συνυποψηφίων τους, και 

διορθώνει ενδεχόμενες πλημμέλειες και παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά τη 

διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.    

     V. Για τα ζητήματα που τίθενται με την ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 1. Ο κάθε υποψήφιος της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 είχε τη δυνατότητα να επιλέξει και 

να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του τον κατάλληλο και αποδεκτό 

από την προκήρυξη κωδικό, ο οποίος αντιστοιχούσε στον τίτλο σπουδών που ο ίδιος 

κατείχε, προκειμένου με βάση τη δήλωση αυτή να καταταγεί στον αξιολογικό προσωρινό 

πίνακα. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην κρίσιμη 

προκήρυξη (1ΕΑ/2022), δεν παρατηρήθηκε κάποια δυσλειτουργία της πλατφόρμας του 

Α.Σ.Ε.Π. σε βαθμό που να καθιστά αδύνατη τη συμπλήρωση και την υποβολή των 

αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων που κατείχαν κάποιον, απαιτούμενο από την 

προκήρυξη, τίτλο σπουδών (πτυχίο ΙΕΚ ή πτυχίο «Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.»), ο οποίος 

στην προκήρυξη (σελ. 1425) αναφέρεται με τον ΚΩΔΙΚΟ 202. Εάν είχε παρατηρηθεί 

τέτοιο πρόβλημα, το Α.Σ.Ε.Π. θα είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση και θα είχε παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως έχει πράξει στο παρελθόν στην 

περίπτωση άλλων προκηρύξεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ( www.asep.gr/helpdesk) ούτε 

στους ειδικότερους τηλεφωνικούς αριθμούς τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων για τη 

διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίστατο 

στην ηλεκτρονική αίτηση για την εν λόγω προκήρυξη, η επιλογή Κωδικού Τίτλου «202» 

(πτυχίο ΙΕΚ) στην σχετική Λίστα Τιμών. Άλλωστε, από τους 4.977 υποψηφίους που 

http://www.asep.gr/helpdesk
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συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη, οι 2.722 δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτησή 

τους ότι κατέχουν τον τίτλο σπουδών με Κωδικό «202».  

  2. Η αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. στη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών 

αφορά την έκδοση και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των τελικών 

αξιολογικών πινάκων κατάταξης. Η απόφαση για τον  αριθμό των θέσεων ανά κλάδο 

εκπαιδευτικών που θα καλυφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες, ο χρόνος διορισμού 

των διοριστέων, καθώς και η απόφαση για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του 

άρθρου 63 του ν. 4589/2019, περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ή 

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες λόγω εκτάκτων 

και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Αρχής.  

        3. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο των προσωρινών αξιολογικών πινάκων και 

ελέγχει τις 489 υποβληθείσες κατ΄ αυτών ενστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι που 

έχουν περιληφθεί στον πίνακα απορριπτέων με την αιτιολογία «έλλειψη τίτλου 

σπουδών», και θεωρούν ότι θίγονται από τα προσωρινά αποτελέσματα θα λάβουν 

οριστική και αιτιολογημένη απάντηση μετά από την εξέταση των ενστάσεων, που έχουν 

υποβάλει κατά του εν λόγω πίνακα, από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση 

των σχετικών αποφάσεών τους.  

  4. Ως προς το θέμα του χρόνου ολοκλήρωσης της εξέτασης των ενστάσεων και της 

κατάρτισης των τελικών αξιολογικών πινάκων και την «απροθυμία του Α.Σ.Ε.Π. να δώσει 

ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των ενστάσεων και την έκδοση των 

οριστικών πινάκων», κρίνεται δέον να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των ενστάσεων της 

συγκεκριμένης προκήρυξης διενεργείται στο πλαίσιο του συνολικού ελέγχου και των 

πέντε (5) προκηρύξεων έτους 2022 για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Στις προκηρύξεις αυτές έχουν υποβληθεί συνολικά 80.160 

αιτήσεις συμμετοχής (αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν του έτους 2019) και κατά των 

αναρτηθέντων προσωρινών αξιολογικών πινάκων υποψηφίων έχουν υποβληθεί, 

συνολικά, 6.204 ενστάσεις (ποσοστό 7,8% επί των καταταγέντων). Ο αριθμός αυτός, αν 

και ως ποσοστό επί του αριθμού των συμμετεχόντων υποψηφίων είναι σαφώς μικρότερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό των ενισταμένων των προκηρύξεων του έτους 2019 (10,1%), 

εξακολουθεί να είναι, ως απόλυτος αριθμός, πολύ μεγάλος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 

τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη εξέταση όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης 

των νομικών ζητημάτων που εγείρονται με αυτές. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή, 

τουλάχιστον προς το παρόν, η εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και 

έκδοσης των τελικών αξιολογικών πινάκων. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω 

έλεγχος των πινάκων και η εξέταση των ενστάσεων λαμβάνει χώρα στο γενικότερο 
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πλαίσιο των πολλών και ποικίλων αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως η ολοκλήρωση των 

διαδικασιών και η ολοκλήρωση των διαδικασιών άλλων προκηρύξεων με σειρά 

προτεραιότητας, η διενέργεια αναπληρώσεων παλαιότερων προκηρύξεων, ο έλεγχος 

διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού, η διενέργεια διαδικασιών επιλογής 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, η προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού με βάση 

την προκήρυξη 1Γ/2022 για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4765/2021. Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και το ότι οι Σύμβουλοι 

του Α.Σ.Ε.Π., σχεδόν στο σύνολό τους, συμμετέχουν σε διάφορες Επιτροπές και 

Συμβούλια Επιλογής Οργάνων Διοίκησης (Σ.Ε.Π., ΕΙ.Σ.Ε.Π. κ.λπ.), γεγονός το οποίο, εξ 

αντικειμένου, επηρεάζει τη συνολική δράση του Συμβουλίου.  

 5. Σε κάθε περίπτωση, το Α.Σ.Ε.Π., ενεργώντας με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησία 

που, διαχρονικά, διακατέχουν τα μέλη του αλλά και το προσωπικό της Γραμματείας του, 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των πολλών και παράλληλων 

αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από την Πολιτεία, να ανταποκρίνεται εντός 

ευθέτου χρόνου στα αιτήματα των φορέων αλλά και των πολιτών που απευθύνονται σε 

αυτό.      

 

                                                           Ο Πρόεδρος 

 

 

 

                                                             Αθανάσιος Παπαϊωάννου 
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