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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------------ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

------------ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

------------ 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Email: eep-evp@minedu.gov.gr 
Πληροφ.: (βλ. παράρτημα) 

 

Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Ασφαλείας: 
Βαθμός Προτερ.: 

 
ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 

 

Μαρούσι,  29/5/2019 

Αριθ. Πρωτ.:  85194/Ε1 
 
 
Προς:  Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

 
Κοιν:  Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας 

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθ. 
1ΕA/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(ΦΕΚ 13 & 14 /τ. ΑΣΕΠ/25-4-2019). 

Σχετ.: 1. Η αριθ. 37693/Ε1/8-3-2019 (ΦΕΚ 864 Β΄) κ.υ.α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της 
διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)» 
2. Η αριθ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/τ.ΑΣΕΠ) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά 
προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 
3. Η αριθ. 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ.ΑΣΕΠ) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά 
προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων 
ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση» 
4. Η αριθ. 67327/Ε4/30-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4) πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
«Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 
αριθμ.1ΕA/2019 (ΦΕΚ 13/τ.προκ.ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 
14/τ.προκ.ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων το ΑΣΕΠ. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, διευκρινίζονται τα εξής: 
 

Στην αριθ. 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ 864 Β΄, ΑΔΑ: 6ΩΤΔ4653ΠΣ-ΣΗ4) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. 1) για την έκδοση της οποίας έχετε 
ενημερωθεί με το αριθ. 39991/Ε1/14-03-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: 

 

(i) «Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά 
ορίζονται στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους 
ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που 
τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.» και 
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(ii) «Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και 
Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα 
στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και 
όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των 
υποψηφίων.» 
 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, είναι προφανές ότι οι Υπηρεσίες σας επωμίζονται τον έλεγχο των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την καταχώριση των αντίστοιχων στοιχείων στους 
ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι υπάλληλοί σας, κατόπιν 
παραλαβής των δικαιολογητικών και οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που ορίζεται για την 
ολοκλήρωση της καταχώρισης, οφείλουν να αξιολογούν αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 
και το περιεχόμενο αυτών συνάδουν με τα ρητώς αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
(σχετ. 2&3), και μόνο τότε να καταχωρίζουν τη σχετική πληροφορία στα αντίστοιχα πεδία που 
έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ. 

 
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ έχει οριστεί από 21/5/2019 

έως 5/6/2019 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που βρίσκεται στο www.asep.gr και 
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κατάθεση των δικαιολογητικών στις ΠΔΕ έχει οριστεί 
από τις 8/5/2019 έως και την 7/6/2019.  

 
Προκειμένου, δε, να ολοκληρωθεί ομαλά, από πλευράς σας, η καταχώριση των σχετικών 

ιδιοτήτων/μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους φάκελους των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, σας 
ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ θα παραμείνει «ανοιχτή» μέχρι και την Παρασκευή 
14/6/2019. 

 
Σημειώνεται, επίσης, ότι λόγω των διαφορετικών ημερομηνιών της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 

(ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ) των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι οποίες αναφέρονται στην αμέσως επόμενη 
παράγραφο, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις καταχωρίσεις των υποψηφίων που θα 
αιτηθούν και για την εν λόγω προκήρυξη (3ΕΑ/2019) σύμφωνα και με τις οδηγίες που σας έχουν 
ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά. 

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκπαιδευτικών ΕΑΕ στο www.asep.gr από 
8/5/2019 έως 24/5/2019 στις 14.00΄, προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών στις Δ/νσεις 
Εκπ/σης από 2/5/2019 έως και 30/5/2019 και η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει «ανοιχτή» 
μέχρι και την Τρίτη 04/06/2019. 

 
Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

επισημαίνει στον υποψήφιο την υποχρέωσή του περί υποβολής και της σχετικής ηλεκτρονικής 
αίτησης υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. 

 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την καταχώριση των στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ: 

 

α) Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του 
χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ 
(5/6/2019) και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζεται η σχετική ιδιότητα στο ΟΠΣΥΔ. 

β) Στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι, επικαλούμενα στην Υποενότητα Ι της 
ειδικής έντυπης αίτησης στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου [για κατά 
περίπτωση απόδειξη (επιπρόσθετων) προσόντων/μοριοδοτούμενων ιδιοτήτων], δεν είναι ήδη 
καταχωρισμένα στον ηλεκτρονικό φάκελό του στο ΟΠΣΥΔ, η Περιφερειακή Δ/νση δεν οφείλει να 
προβεί σε αναζήτηση σχετικών δικαιολογητικών ή/και να αξιολογήσει, περαιτέρω, το υπό κρίση 
αίτημα. 

http://www.asep.gr/
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γ) Για περιπτώσεις τροποποίησης καταχωρισμένων στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (Υποενότητα III της 
ειδικής έντυπης αίτησης) -και εφόσον δεν καθίσταται εφικτή από πλευράς σας η απευθείας 
διενέργεια της αλλαγής- θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς 
Τμήματος προκειμένου να σας ενεργοποιούν τη σχετική δυνατότητα. 

δ) Για την καταχώριση των προϋπηρεσιών των ΕΕΠ-ΕΒΠ ισχύουν οι οδηγίες του Αυτοτελούς 
Τμήματος, όπως σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 
 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται: 
α) Σύμφωνα με το ν.4589/2019 τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί  τίτλοι και διδακτορικά 
διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά 
αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας (και αντιστοιχίας για τους 
βασικούς τίτλους σπουδών) από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας, 
διατάξεις). Ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ βασικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί 
τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. (με την παρούσα ή τις προϋφιστάμενες 
μορφές/ονομασίες του). 
Σημείωση: Στην παρ. 4 της αριθ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υ.α. (ΦΕΚ 972 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ 
ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων της αλλοδαπής» ορίζεται ότι: «Διπλώματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Σπουδών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θεωρούνται αυτοδικαίως 
ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα». 
Στην ανωτέρω περίπτωση, στην οποία εμπίπτουν περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης 
κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής, (ενδεικτικά αναφέρεται το  ΜΠΣ Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών / Τμήμα 
Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Παιδαγωγικών Σπουδών / 
Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση) δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η σχετική 
καταχώριση του πτυχίου στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μέσω της επιλογής «Προέλευση Πτυχίου: 
Πτυχίου Εσωτερικού». Σε περίπτωση αμφιβολιών μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία 
μας. 

β) Σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ. 1 περ. δ του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 134, παρ. 4 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) για την πρώτη εφαρμογή των 
διατάξεων του ως άνω νόμου ισχύει για την παιδαγωγική επάρκεια των Ε.Ε.Π. ό,τι ακριβώς 
ίσχυε και πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4589/2019 (με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ31).  

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο καταχώρισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ 
αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Χρήστη Δ/νσης ή ΠΔΕ, το οποίο σας έχει ήδη αποσταλεί και επίσης 
είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ. Περαιτέρω διευκρινίσεις επί 
ερωτήσεων/θεμάτων που προκύπτουν και τίθενται υπόψη της υπηρεσίας μας σας αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων σας, για την ομαλή 
διεξαγωγή και ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του  

Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Νεκταρία Φυτουράκη 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
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Εσωτ. Διανομή:  
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων 
3. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε & Δ.Ε. 

4. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Α΄ 
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης 
 Διαδικασιών – Τμήμα Α΄ Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη 

 
 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ 

ΚΛΑΔΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου 
ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων 

ΠΕ23-Ψυχολόγων 
ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών 

ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών 
ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-

Εργοθεραπευτών 
ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών 

ΠΕ31-Εξειδικευμένου...... 
ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

ΓΟΥΡΝΑΚΗ Δ. 210 344 2082 

ΣΚΟΡΔΙΩΤΗ Ε. 210 344 2082 

ΤΖΙΑΤΖΟΥΛΗΣ Ι. 210 344 2561 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. 210 344 3003 

ΚΙΣΚΗΡΑ Κ. 210 344 3003 

ΝΟΥΤΣΟΥ Β. 210 344 2931 
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