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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
   
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Αθήνα, 19 - 09 - 2022 

Αριθμ. πρωτ.: 19830/2022//01/2022 

 
  ΠΡΟΣ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
(Πρώην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ) 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Βασ. Σοφίας 15 
 Ταχ. Δ/νση 

Τ.Θ.:  
Τ.Κ.: 
Πληροφορίες   
Τηλέφωνο 
Ε-mail 

: Πουλίου 6 
: 14307 
: 115 10 – Αθήνα 
: Θ. Καραλής 
: 2131319543 
: d_nomiko@asep.gr 
   
 

106 74 – ΑΘΗΝΑ 
(υπόψη κου Κωνσταντίνου Κορμά)  
e.mail:  koinovouleftikos@ydmed.gov.gr  
             s.ioannou@ydmed.gov.gr 

ΘΕΜΑ: «Η αριθμ. 6991/25-08-2022 Ερώτηση». 

Σχετ.  : Το από  05-09-2022 (σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /e-mail) έγγραφό 
σας. 

 
 

           Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση, η οποία κατατέθηκε από τη Βουλευτή της 

κοινοβουλευτικής ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», κα Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου, με 

θέμα «Αυθαίρετη η διάκριση βασικών πτυχίων ΤΕΙ ως προ και μετά 2001 στην  

προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. “3ΕΑ/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. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων που 

αποφασίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα αρμόδια όργανα της 

Κυβερνήσεως και διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως τον καθορισμό των 

διοριστέων.  
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  ΙΙ. Στο Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)  

προβλέπεται νέο σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα: 

 στο άρθρο 53 ορίζεται ότι: «Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι 

λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα επόμενα 

άρθρα»,  

 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…. 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.»,  

 στο άρθρο 61 ορίζεται ότι «1.Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης …, οι 

οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων….. 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση 

κατά των ανωτέρω πινάκων ... 3. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, 

καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, …, οι οποίοι 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131)».  
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 ΙΙI. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :  

 1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα υπό στοιχεία 16785/ΓΔ5/22-

12-2021 και 22216/ΓΔ5/28-2-2022 έγγραφά του ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. την προκήρυξη 

της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, 

υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Με τα ως άνω έγγραφά του περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, και τα ειδικά προσόντα, κατά κλάδο και ειδικότητα, που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή και την κατάταξη των υποψηφίων  στους αξιολογικούς πίνακες.   

 2. Το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 20/18-4-

2022) για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κατηγορίας ΠΕ., με την οποία 

καθορίστηκαν τα κατ΄ ιδίαν τυπικά προσόντα των υποψηφίων των επιμέρους κλάδων/ 

ειδικοτήτων της προκήρυξης.   

 IV. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία της Ομάδας Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΟΕΤΕ ΕΑΕ), με την οποία διαμαρτύρονται για την 

απόρριψή τους από την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. λόγω έλλειψης τίτλων 

σπουδών, σας ενημερώνουμε ότι τα τυπικά προσόντα, αλλά και οι τίτλοι σπουδών που 

τα αποδεικνύουν, καθορίζονται με διάφορους νόμους, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο προοίμιο της προκήρυξης.  

 Προς ενημέρωσή σας αλλά και την ενημέρωση του κου βουλευτή, σας 

επισυνάπτουμε το αριθμ. πρωτ. 4/Υ.Σ./14-9-2022 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην Ερώτηση 6968/26-8-2022 της βουλευτή 

της κοινοβουλευτικής ομάδας «ΜΕΡΑ25», κας Μ. Απατζίδη με το ίδιο θέμα και 

περιεχόμενο με αυτό της παρούσας αναφοράς.   

  Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα παράπονα υποψηφίων επί του συγκεκριμένου 

θέματος, που τίθεται με την αναφορά και για το οποίο έχουν υποβληθεί σχετικές 

ενστάσεις, θα τύχουν της οριστικής και αιτιολογημένης απάντησης από τα αρμόδια 

Τμήματα  του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση σχετικών αποφάσεών τους 

.      

                                                          Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                             Αθανάσιος Παπαϊωάννου 

 

Συνημμένα: Αντίγραφο του αριθμ. πρωτ. 4/Υ.Σ./14-9-2022 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο κ. Προέδρου 
- κ.κ. Αντιπροέδρους 
- Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού 

- Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού 
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