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ΘΕΜΑ:

«Η αριθμ. 6878/12-08-2022 Ερώτηση»

Σχετ. :

Το από 16-08-2022 (σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /e-mail)
έγγραφό σας

Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ.κ. Ν.
Φίλη και λοιπούς (συν. 37) και αφορά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των
Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2022, κατά το 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 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 των Ο.Τ.Α., 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 σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ο ανωτέρω νόμος ορίζει:


στο

άρθρο

53

ότι:

«Οι

κενές

οργανικές

θέσεις

εκπαιδευτικών

της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,…,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 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»,


στο άρθρο 55 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 56 (παρ. 1) ότι: «Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη
κατατάσσονται... σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν έως τη
λήξη του δεύτερου σχολικού έτους, που έπεται της λήξης του σχολικού έτους
κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως»,



στα άρθρα 57-60 τη διαδικασία και τα κριτήρια κατάρτισης των αξιολογικών
πινάκων των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Α’), Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Β’), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γ1’) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Γ2’),

Σ.Π.

2



στο άρθρο 61, στην παρ.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΄), καθώς και τον προσωρινό επικουρικό
αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58, οι οποίοι αναρτώνται
στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. 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.», στην παρ.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.», στην παρ.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΄), καθώς και ο τελικός επικουρικός
αξιολογικός πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 58, οι οποίοι
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση
ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131),



Στο άρθρο 63, στην παρ.6 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και
επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται
προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί
αναπληρωτές

ή

ωρομίσθιοι

προσωρινούς

αξιολογικούς

υποψήφιοι
πίνακες,

που

σύμφωνα

είναι
με

ενταγμένοι
τη

διαδικασία

στους
των

προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με
την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη
προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως,
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.»


και, τέλος, στο άρθρο 65 (παρ.2) ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που
εκδίδεται 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».
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ΙΙI. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :
1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα υπό στοιχεία 16785/ΓΔ5/2212-2021 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.).
2. Το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε, μεταξύ άλλων, τις προκηρύξεις:
● την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 23/21-4-2022) για την κατάταξη
υποψηφίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
● την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 20/18-4-2022) για την κατάταξη
υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κατηγορίας ΠΕ.
Οι ανωτέρω προκηρύξεις αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των
όλων διαγωνιστικών διαδικασιών και δεσμεύουν τόσο τη Διοίκηση όσο και τους
συμμετέχοντες σε αυτές.
3. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων οι ανωτέρω προκηρύξεις, όρισαν,
ενιαία, ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων το χρονικό διάστημα από
4 Μαΐου έως και 23 Μαΐου 2022.
4. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ και των δύο ως άνω προκηρύξεων 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
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ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν
υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.»
5. Περαιτέρω, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ των εν λόγω προκηρύξεων υπό τον τίτλο
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΥΤΩΝ»

ορίζεται

ότι

τα

απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα
προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής
τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως
μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός
ορισμένης

προθεσμίας,

κατόπιν

πρόσκλησης

της

Υπουργού

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης
[υπό στοιχεία 37693/Ε1/8.3.2019 (Β΄ 864) κοινή υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 33591/ΓΔ5/24.3.2022 (Β΄ 1507)]. Η διαδικασία
υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων μελών Ε.Β.Π. (για την προκήρυξη
1ΕΑ/2022, σελ.1428) και εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. (για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022, σελ.
1335), προβλέφθηκε ότι θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με
απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους
σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης της
πρόσκλησης της παρ. 1. Επίσης, και στις δύο ως άνω προκηρύξεις, στο
προαναφερθέν Κεφάλαιο, ορίστηκε ότι «Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή
δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον
ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης

Προσωπικού

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

(Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών,
σύμφωνα με την παρούσα. Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, ελέγχουν τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη και
καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων
[…]

που τηρούνται

στο

Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό

Σύστημα

Διαχείρισης

Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση
της καταχώρισης. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων […] θα
διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με
Σ.Π.
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τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των
υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.»
6. Επιπλέον, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ και των δύο ως άνω προκηρύξεων ορίζεται ότι
«Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής και
διορισμού βαθμολογείται με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που προβλέπονται
στο άρθρο 58 του ν. 4589/2019, ως ισχύει. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης
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 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. Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται
με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση - Υπεύθυνη
Δήλωση (ηλεκτρονική). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα,
κριτήρια δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή εάν τα
δικαιολογητικά δεν υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια που
δηλώνονται με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. 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, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την
επομένη της, κατά τα ανωτέρω, καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr).[...] 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. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες οι οποίοι
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περ. ιε΄ της παρ. 2
του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131)…»
7. Περαιτέρω, ως προς τα τυπικά προσόντα ένταξης που απαιτούνται για την
πλήρωση των θέσεων των κλάδων που προκηρύχθηκαν με τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022
και 3ΕΑ/2022:
α. Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 (σελ. 1425), τα
ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης, για τα μέλη του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ) είναι, σύμφωνα με τον ν.2817/2000, όπως ισχύει: «i. Πτυχίο δίπλωμα ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο - δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’
Σ.Π.
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κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων- 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)».
β. Σύμφωνα με την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (σελ. 1334), εκτός των
απαιτούμενων τυπικών προσόντων εκάστου κλάδου «Η κατοχή πιστοποιημένης
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ. 3
και 4 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 ν. 4589/2019).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες
κατάταξης (παρ. 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄), με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν
στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης». Ο ίδιος όρος περιλαμβάνεται
και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ υπό τον τίτλο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ» της ως άνω προκήρυξης (σελ. 1334-1343) και συγκεκριμένα
στην σελίδα 1338, όπου επιπλέον αναφέρεται ο τρόπος πιστοποίησης της
παιδαγωγικής και

διδακτικής επάρκειας, ενώ γίνεται

και παραπομπή

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της προκήρυξης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα Πτυχία που την
πιστοποιούν.
8. Τέλος, με τις Αριθμ. πρωτ. 48772/Ε1/και 48779/Ε4/29-4-2022 Προσκλήσεις
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κλήθηκαν οι υποψήφιοι να υποβάλουν
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των
στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους ή δημιουργίας
ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ, μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά
περίπτωση

δικαιολογητικά

που

αποτελούν

τυπικά

προσόντα

ένταξης

ή

μοριοδοτούμενα προσόντα στους αξιολογικούς πίνακες. Ως προθεσμία για την ως
άνω διαδικασία ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 4 Μαΐου έως και τις 25
Μαΐου 2022.
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ΙV. Κατόπιν των ανωτέρω αναφέρονται τα εξής:
1. Όπως προκύπτει με σαφήνεια από το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο, η
κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες γίνεται αποκλειστικά
με βάση τα δηλωθέντα υπό αυτών στις αιτήσεις συμμετοχής τους και κατ’ αυτής οι
υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες
προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π, συνεπεία του
οποίου ελέγχου είναι δυνατόν η κατάταξη των υποψηφίων να μεταβληθεί. Στο πλαίσιο
του κατ’ ένσταση ελέγχου, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει το πρώτον τα δικαιολογητικά των
ενιστάμενων υποψηφίων, καθώς και των τυχόν καθ’ ών, και διορθώνει ενδεχόμενες
πλημμέλειες και παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία κατάρτισης και
ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.
2. Η αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. αφορά στην 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, το χρόνο διορισμού, 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. Ως προς τα ειδικότερα θέματα που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα και την
πλατφόρμα του Α.Σ.Ε.Π. και τα οποία αναφέρονται στην εν θέματι Ερώτηση:
α. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην προκήρυξη
3ΕΑ/2022, δεν αναφέρθηκε δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. σε βαθμό που
να καθιστά αδύνατη την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των
υποψηφίων. Εάν είχε παρατηρηθεί πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, 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.
Επιπλέον, εάν υφίστατο δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη
συμπλήρωση των αιτήσεων, αυτή προφανώς δεν θα αφορούσε μόνον τη συμπλήρωση
του προσόντος της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αλλά θα είχε
παρατηρηθεί και στη συμπλήρωση των υπόλοιπων προσόντων των υποψηφίων.
β. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη
1ΕΑ/2022, δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής Υποστήριξης
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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. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., για τη
συγκεκριμένη προκήρυξη υποβλήθηκαν 4.977 αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΔΕ01
Ε.Β.Π., εκ των οποίων οι 2.722 υποψήφιοι δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι
κατέχουν τον τίτλο σπουδών με Κωδικό «202».
4.

Σε κάθε περίπτωση οριστικές απαντήσεις επί των θεμάτων που τίθενται με την

Ερώτηση και άπτονται κρίσης επί προσόντων και δικαιολογητικών των υποψηφίων θα
δοθούν στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
5. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι από τους 80.160 υποψηφίους που κατατάχθηκαν
στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες των πέντε προκηρύξεων της Ειδικής Αγωγής του
έτους 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 6.204 εντάσεις (ποσοστό 7,8% επί των
καταταγέντων). Καίτοι αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του
2019 (10,1%), ο απόλυτος αριθμός τους εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των τελικών πινάκων
αξιολόγησης, εκτίμηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα προ της μελέτης
όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης των νομικών ζητημάτων που εγείρονται.
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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