
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23727//01/2022 
   Τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης «Δι-

αδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο 

γραπτό διαγωνισμό» (52/2022, Β’1320).

  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8-27 και την παρ. 2 του άρθρου 60 του 

ν. 4765/2021 (Α’ 6).
2. Την υπ’ αρ. 52/16.3.2022 κανονιστική απόφαση του 

Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλή-
νιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320).

3. Την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση της Ολομέλειας του 
Α.Σ.Ε.Π.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

τροποποιεί:
Τα άρθρα 3, 4, 5, 7, 16, 25, 26, 28 και 36 της κανονι-

στικής απόφασης 52/2022 «Διαδικασία επιλογής προ-
σωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320), 
αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Αιτήσεις συμμετοχής - Δικαιολογητικά

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής 
προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω του διαδικτυακού 
του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4765/2021.

2. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται 
από το Α.Σ.Ε.Π. ανάλογα με την κατηγορία των προς 
πλήρωση θέσεων (Ε.Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.).

3. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλ-
θει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπλη-
ρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες 
που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προ-
θεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικό-
τερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης 
και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης - 
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, 
όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφί-
ου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της 
αίτησης κρίνεται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής 
υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., 
εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υπο-
βολής.

6. Εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμ-
μετοχής (Α’ στάδιο), χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επι-
σύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο. Μετά τη 
βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι που 
θα κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον 
διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, 
πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο 
του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Β’ στάδιο), με 
σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επι-
συνάπτοντας αυτά στην υποβληθείσα κατά το Α’ στάδιο 
αίτησή τους. Κατά το Β’ στάδιο επιτρέπεται η επισύναψη 
μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδει-
κνύουν τα επικαλούμενα κατά το Α’ στάδιο προσόντα, 
κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται οποιεσ-
δήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως 
αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά το Α’ στάδιο.

7. Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, 
κατά την ειδικότερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, ως ισχύει, 
εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αι-
τήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμε-
τοχής (Α’ στάδιο) και οι υποψήφιοι δηλώνουν μόνο τον/
τους κλάδο/ους - ειδικότητα/τες που υπάγονται καθώς 
και τα απαιτούμενα προσόντα τους. Μετά τη βαθμολό-
γηση της γραπτής εξέτασης, εκδίδεται προκήρυξη πλή-
ρωσης θέσεων στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες 
του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την 
πρόσκληση-προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική 
αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων 
καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες χωρίς όμως να 
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δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από 
τον υποψήφιο (Β’ στάδιο). Οι υποψήφιοι που θα κληθούν 
στη συνέχεια από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον 
διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, 
πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο 
του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν, εντός της προβλεπόμενης προ-
θεσμίας, να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά με σχετική επί-
κληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντας 
αυτά στην υποβληθείσα κατά την 1η φάση του σταδίου 
αυτού αίτησή τους. Κατά τη 2η φάση του Β’ σταδίου επι-
τρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά 
την 1η φάση προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν 
επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο 
των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση 
κατά την 1η φάση του Β’ σταδίου

8. Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά μπορούν να υπο-
βάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, όταν προβλέ-
πεται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση εξέτασης 
υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 της παρούσας, τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου αυτοί να 
υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής, αφού προηγου-
μένως καταχωριστούν από τον υποψήφιο στο ηλεκτρο-
νικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π.

9. Η ηλεκτρονική αίτηση (με ή χωρίς δικαιολογητικά) 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχεί-
ων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής 
είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Οι υποψή-
φιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετρα-
γωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, 
που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή 
ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψή-
φιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή 
τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια 
ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκε-
κριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα ανα-
φέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, 
έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο 
ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

10. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων πραγ-
ματοποιείται ηλεκτρονικά, εάν ένα από τα προσόντα του 
υποψηφίου, όπως, ενδεικτικά, ο μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών ή η γνώση ξένης γλώσσας, αποτελεί ταυτό-
χρονα και βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης και 
απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατάταξή του σε 
συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα, ο υποψήφιος υποχρε-
ούται να συμπληρώσει τόσο το πεδίο που αντιστοιχεί 
στο βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, όσο και το 
πεδίο του κωδικού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 
απαραίτητο πρόσθετο προσόν. Παράλειψη συμπλήρω-
σης ενός εκ των ανωτέρω πεδίων συνεπάγεται τη μη 
αναγνώριση του προσόντος του οποίου η συμπλήρωση 
παραλείφθηκε από το οικείο πεδίο.

11. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της υπο-
βληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής μπορεί να 
γίνει μόνο ηλεκτρονικά και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των εκάστοτε αιτήσεων, με την επιφύλαξη του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. 
Σε περίπτωση που με την προκήρυξη έχει ορισθεί κατ’ 
εξαίρεση άλλος, πλην του ηλεκτρονικού, τρόπος υπο-
βολής δικαιολογητικών, αντικατάσταση, διόρθωση ή 
συμπλήρωση δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων 
των διευκρινιστικών, μπορεί να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη 
της εκάστοτε ορισθείσας προθεσμίας υποβολής των δι-
καιολογητικών.

12. Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων 
στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των 
κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται 
να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερο-
μηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής. Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, 
αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους 
να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέ-
χουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή 
κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου, εφόσον και όταν 
κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. σε οποιοδήποτε στάδιο της δι-
αδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητι-
κά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση 
αυτού, β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή κατα-
χωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώ-
ρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νο-
μοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης 
του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, τα οποία πρέ-
πει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του 
Μητρώου. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. 
των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτω-
ση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο (γ) σχετι-
κό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην 
αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθη-
καν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το 
αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, 
όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, είτε κατά του προσω-
ρινού πίνακα απορριπτέων (στην περίπτωση που είναι 
εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων 
λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του 
προσωρινού πίνακα κατάταξης (στην περίπτωση που 
είναι εγγεγραμένοι στον προσωρινό πίνακα κατάταξης 
χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω μοριοδοτούμενου 
προσόντος). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι 
υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του 
ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος 
ή κριτηρίου, πρέπει να συνυποβάλουν με την ένστασή 
τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των απο-
κτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους. Οι υποψήφιοι 
που ενώ κλήθηκαν πριν από την έκδοση των προσωρι-
νών πινάκων κατάταξης και προσκόμισαν τα δικαιολο-
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γητικά τους χωρίς το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό, τα 
οποία όμως δεν ελέγχθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. επειδή δεν 
έφθασαν σε επιλέξιμη σειρά, πρέπει να υποβάλουν στο 
Α.Σ.Ε.Π. το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό ευθύς ως αυτό 
καταστεί εφικτό. Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των 
προσωρινών πινάκων κατάταξης.

13. Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, 
κατά την ειδικότερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, ως ισχύει, τα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην 
αλλοδαπή βασικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή 
των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύ-
ναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αί-
τησης συμμετοχής (Α’ στάδιο). Ειδικότερα, οι εν λόγω 
υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτη-
σης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα 
πεδία της ότι κατέχουν τους απαιτούμενους κατά την 
πρόσκληση-προκήρυξη τίτλους σπουδών και αφετέ-
ρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. στο Β’ 
στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά 
δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών 
σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη 
μετάφραση αυτού, β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολ-
λημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης 
αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εντός της προθεσμίας υπο-
βολής της αίτησης συμμετοχής του Α’ σταδίου και γ) το 
σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος 
στην αλλοδαπή τίτλου, το οποίο πρέπει και να καταχω-
ρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου. Κατά 
το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών 
πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει 
εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο (γ) σχετικό πιστοποι-
ητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή 
τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαι-
ολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο 
προσόν και εγγράφονται στον προσωρινό πίνακα απορ-
ριπτέων λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσόντος. 
Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των 
αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών πρέπει 
να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 
του Β’ σταδίου (1η φάση).

14. Η ευθύνη της επικαιροποίησης των προσωπικών 
στοιχείων του υποψηφίου, ήτοι των στοιχείων ταυτο-
ποίησης και διαμονής/επικοινωνίας, όπως αυτά είναι 
καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π., 
είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν αδυναμία επικοινωνίας με υποψήφιο 
συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, ο οποίος δεν έχει 
επικαιροποιήσει εγκαίρως τα ανωτέρω στοιχεία.

Άρθρο 4
Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, 
άλλες επιτροπές και ομάδες εργασίας

1. Οι διαδικασίες διενέργειας του γραπτού διαγω-
νισμού και πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό 
διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού 
(εφεξής Κ.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημο-
σίευση της πρόσκλησης-προκήρυξης συμμετοχής ή της 
προκήρυξης πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό 
με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

2. Η Κ.Ε.Δ. είναι τουλάχιστον πενταμελής και αποτελεί-
ται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., το ένα εκ 
των οποίων ορίζεται Πρόεδρος και από μέλη ή πρώην 
μέλη του, μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή ομότιμους 
Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου 
(Ε.Ε.Π. ή Π.Ε. ή Τ.Ε. κατηγορίας) ή κρατικούς λειτουργούς 
των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

3. Στην Κ.Ε.Δ. ορίζονται με απόφαση του Προέδρου 
της ειδικοί εισηγητές, γραμματείς με τους αναπληρωτές 
τους και βοηθοί γραμματείς με τους αναπληρωτές τους, 
από υπαλλήλους του Α.Σ.Ε.Π.

4. Η Κ.Ε.Δ. έχει τη γενική ευθύνη διεξαγωγής του δια-
γωνισμού και ιδίως για τα ακόλουθα:

α) Tην εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών 
που απαιτούνται για την οργάνωση του γραπτού διαγω-
νισμού και τη διεξαγωγή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4765/2021 και της παρούσας.

β) Tην παροχή των κατάλληλων οδηγιών στις αρμόδιες 
επιτροπές ή στον υπεύθυνο για την εποπτεία και τον συ-
ντονισμό διεξαγωγής του διαγωνισμού γενικό επόπτη ή 
επόπτη εξετάσεων, στους προέδρους των εξεταστικών 
κέντρων, στους υπευθύνους των αιθουσών, στους επι-
τηρητές, βαθμολογητές και αναβαθμολογητές και στα 
λοιπά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Tη συγκέντρωση των γραπτών των υποψηφίων κατά 
περιφερειακή ενότητα. 

δ) Tην αποστολή των γραπτών των υποψηφίων στα 
Βαθμολογικά κέντρα.

ε) Tον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρίσεων των 
βαθμολογιών.

στ) Tην κλήση των υποψηφίων προς υποβολή δικαι-
ολογητικών.

ζ) Tον έλεγχο της εφαρμογής των προβλεπομένων για 
τη συγκεκριμένη διαδικασία κριτηρίων, καθώς και της 
ορθής μοριοδότησης αυτών με βάση τα δικαιολογητικά 
των υποψηφίων.

η) Tον έλεγχο υλοποίησης τυχόν μεταβολών στην κα-
τάταξη των υποψηφίων σε σχέση με τα δηλωθέντα στην 
αίτησή τους στοιχεία και

θ) Tην κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάτα-
ξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων, καθώς 
και τη μέριμνα για την ανάρτηση αυτών στον διαδικτυ-
ακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

5. Στην περίπτωση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδι-
κασιών, η Κ.Ε.Δ. έχει επιπλέον ως ευθύνη:

α) Nα καθορίζει τον αριθμό των καλουμένων στις δια-
δικασίες αυτές υποψηφίων έως την πλήρη κάλυψη του 
αριθμού των προς πλήρωση θέσεων.
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β) Nα συντάσσει πίνακα καλουμένων στις ως άνω δι-
αδικασίες.

γ) Nα διαβιβάζει τον πίνακα αυτόν στην οικεία ειδική 
επιτροπή διενέργειας των πρόσθετων διαγωνιστικών 
διαδικασιών, στις περιπτώσεις που η πρόσθετη διαγω-
νιστική διαδικασία διεξάγεται από ειδική επιτροπή.

δ) Nα παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των διαδικασι-
ών αυτών από την ως άνω ειδική επιτροπή και με αιτιολο-
γημένη απόφασή της να αποκλείει τους υποψηφίους που 
δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα 
ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 
για τις προς πλήρωση θέσεις.

ε) Nα καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων, καθώς και πί-
νακα αποκλειόμενων υποψηφίων για όσους δεν έχουν 
την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις 
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις 
προς πλήρωση θέσεις και

στ) Nα μεριμνά για την ανάρτηση των ανωτέρω υπό 
στοιχείο

ε) πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.
6. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνα-

τή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν 
υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και έχουν συγκεκριμένες 
καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες σχετικά με την 
εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που 
απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του γραπτού δι-
αγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού 
του κατά περίπτωση αναγκαίου τεχνικού και βοηθητικού 
προσωπικού.

7. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε ειδικής επιτρο-
πής μπορεί να ορίζονται και αναπληρωτές του προέδρου 
ή και των μελών για την περίπτωση απουσίας ή κωλύ-
ματος αυτών. Με απόφαση του προέδρου κάθε ειδικής 
επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής με τον 
αναπληρωτή του από τακτικούς υπαλλήλους του δημο-
σίου, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α.

8. Οι λοιπές επιτροπές του διαγωνισμού έχουν την 
ευθύνη για την εκτέλεση, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κ.Ε.Δ. και τις διατάξεις της παρούσας, των προπαρα-
σκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ανά Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 8 της παρούσας, γενικός επόπτης ή επό-
πτης εξετάσεων που εκτελεί το ανωτέρω έργο καθώς 
και γραμματέας αυτού.

9. Οι αρμόδιες επιτροπές ή ο γενικός επόπτης ή ο 
επόπτης εξετάσεων τηρούν συνοπτικά πρακτικά των 
ενεργειών τους.

10. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να 
ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων ή και άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών 
προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 
για την υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Δ. ή των λοιπών 
επιτροπών και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται 
ως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

11. Μέλη της Κ.Ε.Δ., ειδικοί εισηγητές και γραμματείς/
βοηθοί γραμματείς απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή 
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρί-
του βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνι-

σμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδεται εγκαίρως 
στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Όμοιο κώλυμα έχει ο γενικός 
επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων και η σχετική δήλωσή 
τους κατατίθεται στον γραμματέα της επιτροπής πριν 
από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο γενικός επόπτης ή 
ο επόπτης εξετάσεων, αν έχει το ανωτέρω κώλυμα, το 
δηλώνει εγκαίρως στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος 
και ορίζει αυτόν που θα τον αναπληρώσει. Όμοιο κώ-
λυμα έχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής του 
εξεταστικού κέντρου. Οι πράξεις που αφορούν στην επι-
λογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις και τις αμοιβές των 
προσώπων αυτών και περιέχουν δεδομένα που αφορούν 
στην ταυτότητά τους, αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύ-
γεια αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της αντίστοιχης 
διαδικασίας.

Άρθρο 5
Χρόνος διεξαγωγής - 
Στάδια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο τόπος, ο χρόνος και το εν γένει χρονοδιάγραμμα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφα-
ση της Κ.Ε.Δ., ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο 
του Α.Σ.Ε.Π.

2. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να 
διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή 
περισσότερες προκηρύξεις. Στην περίπτωση που από 
την προκήρυξη προβλέπεται βαθμολογία βάσης σε κάθε 
μάθημα/δοκιμασία, δύναται να ορίζεται ότι οι υποψήφιοι 
που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο πρώτο 
μάθημα/δοκιμασία του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο 
επόμενο.

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού 
σε στάδια σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του 
ν. 4765/2021, στο πρώτο στάδιο εκδίδεται πρόσκληση-
προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων 
κλάδων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και στο δεύτε-
ρο στάδιο εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην 
οποία συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου 
σταδίου.

Άρθρο 7
Πίνακες συμμετεχόντων 
και αποκλειομένων υποψηφίων

1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από την υποβολή των αιτήσεων, 
καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλά-
δο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, 
καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από 
τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, λόγω μη 
καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ή λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον τού-
το προβλέπεται με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που ο 
έλεγχος του παραβόλου διενεργείται αυτόματα κατά την 
υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, η οριστικοποίηση 
της αίτησης γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση της πλη-
ρωμής του αντιτίμου του παραβόλου.
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2. Οι πίνακες αποκλειομένων καταχωρίζονται στον 
διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε κάθε περίπτωση, οι 
υποψήφιοι ενημερώνονται και με μήνυμα στο κινητό 
τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. 
Στους πίνακες αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού. Οι 
υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειο-
μένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό 
τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς 
τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Κατά 
της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα 
υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην οικεία προκήρυξη, εντός αποκλειστικής προθεσμί-
ας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του 
στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες εξετάζο-
νται από αρμόδιο όργανο του Α.Σ.Ε.Π.

3. Οι αλφαβητικές καταστάσεις συμμετεχόντων καθώς 
και οι προς συμπλήρωση καταστάσεις παρόντων - από-
ντων των υποψηφίων που αντιστοιχούν, αποστέλλονται 
από το Α.Σ.Ε.Π. στα εξεταστικά κέντρα. Παράλληλα, απο-
στέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ο πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού, προκειμένου να 
διαβιβαστούν σε όλα τα εμπλεκόμενα εξεταστικά κέντρα.

4. Οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων αναρτούν 
σε εμφανές σημείο την αλφαβητική κατάσταση συμμε-
τεχόντων των υποψηφίων δύο τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την έναρξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 16 
Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων γενικού 
περιεχομένου καθώς και ο εν γένει ο τρόπος εξέτασης 
των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζονται για κάθε 
διαγωνισμό στην οικεία πρόσκληση-προκήρυξη ή προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί Μητρώο θεμάτων, θε-
ματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. 
Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσί-
ου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς 
αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευ-
μένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγω-
νισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργα-
σιακής αποτελεσματικότητας.

Άρθρο 25
Πίνακες υποψηφίων προς υποβολή 
δικαιολογητικών

1. Με την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων κα-
ταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. οι πί-
νακες βαθμολογίας των υποψηφίων που συγκέντρωσαν 
την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης κατά κατηγορία, 
κλάδο και ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρω-
σαν τη βαθμολογία βάσης εμφανίζονται με τον μοναδικό 
κωδικό αριθμό τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπι-
κών τους δεδομένων.

2. Όταν δεν προβλέπεται με την προκήρυξη η κατ’ εξαί-
ρεση υποβολή δικαιολογητικών με την αίτηση συμμετο-
χής, το Α.Σ.Ε.Π., πριν από τη σύνταξη των προσωρινών 
πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή δικαιολογητι-

κών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με σχετική κατα-
χώριση στον διαδικτυακό τόπο του, μόνο εκείνους τους 
υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογία 
της καθορισμένης βάσης και άνω και που βάσει των δη-
λωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέ-
ρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου 
πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον 
του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται. Όταν ο 
διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, κατά τα αναφε-
ρόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, μετά 
την έκδοση των πινάκων βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδι-
κότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 
εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε φορείς της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, στην οποία μετέ-
χουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι 
οποίοι καλούνται με την προκήρυξη να υποβάλουν ηλε-
κτρονική αίτηση. Το Α.Σ.Ε.Π., πριν από τη σύνταξη των 
προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή 
δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με 
σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του, μόνο 
εκείνους τους υποψηφίους που βάσει των δηλωθέντων 
στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να 
προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα 
και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του 
συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους ως 
άνω πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού δια-
γωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 12 του ν. 4765/2021, βάσει των δηλωθέντων στην 
αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων. Για τον καθορισμό 
των καλούμενων υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά 
υπόψη και οι προτιμήσεις θέσεων που έχουν δηλώσει 
οι υποψήφιοι, οι τυχόν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, 
καθώς και το κριτήριο της εντοπιότητας, όπου υφίσταται.

4. Αν κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών ο αριθ-
μός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν 
στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικα-
σία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά 
κατάταξης υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων 
που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.

5. Υποψήφιος, ο οποίος προσκομίζει πλαστά δικαιολο-
γητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, 
πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη 
διαδικασία.

Άρθρο 26
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/
προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων

1. Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει με βάση τα δικαιολογητικά την 
ορθότητα των βαθμολογιών με τις προσαυξήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021 και καταρ-
τίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/
προσληπτέων και απορριπτέων. Οι προσωρινοί πίνακες 
καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε 
αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση 
τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφί-
ων. Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων 
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είναι αναγκαίο για να συμπληρωθεί ο αριθμός που απαι-
τείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων. 
Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των δηλωθέ-
ντων στην αίτησή τους στοιχείων.

2. Οι προσωρινοί πίνακες των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και 
Δ.Ε. καταρτίζονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα 
και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, η δε 
κατάταξη είναι ενιαία για το σύνολο των υποψηφίων, 
υπαγομένων ή μη στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 
13 του ν. 4765/2021. Για το Ε.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες 
κατάταξης καταρτίζονται κατά γνωστικό αντικείμενο και 
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

3. Στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης παρατί-
θενται οι προτιμήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα 
στοιχεία, κριτήρια και ιδιότητες με βάση τα οποία κα-
θορίστηκε η σειρά κατάταξης αυτών, με αναφορά της 
βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.

4. Επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης 
συντάσσεται κατά κατηγορία και με αλφαβητική σειρά 
ο προσωρινός πίνακας διοριστέων/προσληπτέων υπο-
ψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων/
προσληπτέων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 
των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Στον πίνακα αυτόν 
παρατίθενται ανά υποψήφιο τα στοιχεία που αφορούν 
τουλάχιστον στον φορέα διορισμού, τον κλάδο/ειδικό-
τητα, τον κωδικό θέσης, την τυχόν εντοπιότητα, την έν-
δειξη της ειδικής κατηγορίας στην οποία τυχόν υπάγεται 
ο υποψήφιος, καθώς και τη συνολική βαθμολογία αυτού. 
Η κατάταξη όλων των υποψηφίων (με ή χωρίς ειδική 
κατηγορία) είναι ενιαία και οι διοριστέοι των ειδικών κα-
τηγοριών διατίθενται, κατά τη σειρά τους στον πίνακα 
κατάταξης του οικείου κλάδου κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. 
και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα με βάση τη συνολική 
βαθμολογία τους, σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις τους.

5. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτού-
μενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης στον 
πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και όσοι δεν 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού εμφα-
νίζονται σε πίνακα απορριπτέων με τον μοναδικό κωδικό 
αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς 
τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.

6. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προ-
σληπτέων καθώς και απορριπτέων υποψηφίων υπογρά-
φονται από τον πρόεδρο της οικείας Κ.Ε.Δ. και τα μέλη 
αυτής.

7. Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται 
στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει 
δελτίο τύπου με το οποίο γνωστοποιείται η σχετική κατα-
χώριση, ενώ οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με σχετικό 
μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό 
τους ταχυδρομείο. Πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των 
λοιπών αναρτημένων πινάκων (κατάταξης και διοριστέ-
ων/προσληπτέων) έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι 
που μετείχαν στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία. Για 
το ευρύτερο κοινό επιτρέπεται η πρόσβαση με την επι-
φύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4765/2021. Εάν απαι-

τηθεί η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, αυτή διεξάγεται 
μετά τη διενέργεια του αυτεπάγγελτου ελέγχου και την 
εξέταση των ενστάσεων, πριν από την έκδοση των ορι-
στικών πινάκων κατάταξης.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
αναλόγως και στην περίπτωση των προσωρινών πινά-
κων του δεύτερου σταδίου του γραπτού διαγωνισμού 
κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 28 
Ενστάσεις

1. Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους 
στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Η προθεσμία αυτή 
ορίζεται ρητά στην οικεία ανάρτηση στον διαδικτυακό 
τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

2. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώ-
σεων καθώς και στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασια-
κής αποτελεσματικότητας, δεν επιτρέπονται.

3. Για την παραδεκτή άσκηση της ένστασης, η οποία 
πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότη-
τας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης, απαιτεί-
ται η πληρωμή του οριζόμενου στην κοινή υπουργική 
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021 
παραβόλου. Η υποβολή της ως άνω ένστασης δεν απο-
τελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου 
βοηθήματος.

4. Η άσκηση της ένστασης γίνεται μέσω του διαδικτυ-
ακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη 
οριστεί η δυνατότητα άσκησής της με κατάθεση αυτής 
ή με αποστολή συστημένης επιστολής, απευθείας στο 
Α.Σ.Ε.Π.

5. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν 
επιτρέπεται.

6. Μετά την ολοκλήρωση του κατ’ ένσταση ελέγχου, 
απόσπασμα της σχετικής απόφασης που αφορά τον ενι-
στάμενο κοινοποιείται σε αυτόν με ηλεκτρονικό τρόπο ή, 
εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με αποστολή συστημένης 
επιστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 36
Συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό

1. Σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με γραπτό 
διαγωνισμό, μπορεί να συμμετέχουν και υποψήφιοι 
με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, δηλαδή 
υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν 
επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, τυφλοί, αμβλύωπες, 
κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με 
νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προ-
βλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γρα-
πτώς ή με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα 
επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα και 
επομένως δεν είναι δυνατή η υποβολή τους σε γραπτή 
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δοκιμασία. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται με ειδικούς 
τρόπους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου.

2. Προκειμένου οι ανωτέρω υποψήφιοι να υποβλη-
θούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, απαιτείται να ζητήσουν 
την υποβολή τους σε ειδική εξέταση με την αίτηση 
συμμετοχής τους σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού 
με γραπτό διαγωνισμό. Προς τούτο πρέπει στο οικείο 
πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, να δηλώσουν τον τρό-
πο εξέτασης με τον οποίο επιθυμούν να εξετασθούν, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 
37 της παρούσας και να υποβάλουν με την αίτηση συμ-
μετοχής τους γνωματεύσεις: α) Παθολόγου ή Γενικού 
Ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
από τις οποίες να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περί-
πτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής αδυναμία 

συμμετοχής σε γραπτή δοκιμασία και να πιστοποιείται 
η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει 
τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας 
πρόκειται να διαγωνισθεί. Οι υποψήφιοι που πάσχουν 
από δυσλεξία πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν ειδι-
κή διαγνωστική έκθεση Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού 
Κέντρου ή Σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η 
επίδοσή τους στα μαθήματα ή τις δοκιμασίες δεν είναι 
δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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