
 
 

     

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  

1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022, 5ΕΑ/2022 
 
 
Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των 
υποψηφίων στις Προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ), 2ΕΑ/2022 
ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και 27/3.5.2022/τ. ΑΣΕΠ), 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 
20/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ), 4ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 18/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ) και 5ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 
19/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ) που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά 
προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα.  
 
Επισημαίνεται ότι, με το ΦΕΚ 27/3.5.2022/τ.ΑΣΕΠ, τροποποιήθηκε η Προκήρυξη 
2EA/2022 ως προς τα πρόσθετα προσόντα του Κλάδου ΠΕ29 
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (Ταυτότητα μέλους Π.Σ.Ε.) 
 
Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρων Προκηρύξεων πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του 
διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) 
ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄) 
 
Περαιτέρω, επισημαίνονται και τα ακόλουθα : 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για όλες τις 
Προκηρύξεις λήγει στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα 
προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής τους, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και 
ώρα 23:59, κατόπιν των σχετικών προσκλήσεων (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) και 
(ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν), της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr). 

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την καταβολή του αντιτίμου του 
ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα αποδοχής των 
αιτήσεων συμμετοχής, όπως είχαν προκύψει στις προηγούμενες σχετικές διαδικασίες.   
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Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, 
συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να 
υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή 
σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία 
υποβολής αυτής. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρουσιάζεται σε 
Γράφημα, ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ 
(ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση τον μήνα Απρίλιο για τα έτη 2022 και 2021).   
 
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που 
οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.  
 
 
 

 
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με τις Προκηρύξεις και τη συμμετοχή 
σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ 
τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 
14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr.  

 
 

 
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία 
συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή 
τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4): 
 

  Τις εργάσιμες ημέρες 
 

• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00  
      
 
 
     Τις αργίες  
 

• Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00  
 

 
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις 
Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης της Προκήρυξης (www.asep.gr – Βοήθεια → 
Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ. 
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