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Οδηγίες υποβολής αίτησης στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2023 

Αρχικά, η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά τη δημιουργία νέων πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών με 

σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για την πλήρωση των 

κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών με ισχύ από 01/09/2023. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και 

ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

ΒΗΜΑ 1Ο Asep.gr 

Οι υποψήφιοι, αρχικά, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ 

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). 

Αριστερό κλικ «Αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό». 

 

 

  

http://www.asep.gr/
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ΒΗΜΑ 2Ο Εγγραφή/ Είσοδος Μέλους 

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1ΓΕ/2023, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. 

Οι νέοι συνάδελφοι οφείλουν να εγγραφούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Επιλέγουν «Εγγραφή 

Μέλους» και στη συνέχεια εγγράφονται μέσω ΓΓΠΣΔΔ «Εγγραφή με κωδικούς Taxisnet». 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν 

απαιτείται επανεγγραφή. Επιλέγουν «Εγγραφή/Είσοδος Μέλους», και στη συνέχεια συνδέονται μέσω 

ΓΓΠΣΔΔ «Συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet». 
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ΒΗΜΑ 3Ο  Ηλεκτρονικό Παράβολο 

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκδώσουν ηλεκτρονικό παράβολο αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της 

ΓΓΠΣ https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo  και επιλέγοντας eparavolo. 

Προτείνουμε η πληρωμή να γίνει πριν την αίτηση στο ΑΣΕΠ.  

 

 

Παράδειγμα έκδοσης και πληρωμής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-paravolo) από το ΑΣΕΠ εδώ: 

https://www.asep.gr/guide/user_manual/e-paravolo_aitisi.pdf . 

  

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo
https://www.asep.gr/guide/user_manual/e-paravolo_aitisi.pdf
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ΒΗΜΑ 4Ο ΑΣΕΠ «Νέα Αίτηση» 

Επιστροφή στη σελίδα του ΑΣΕΠ, όπου μετά τη σύνδεση στην οθόνη που εμφανίζεται οι υποψήφιοι 

δημιουργούν «Νέα Αίτηση» και πρέπει να ελέγξουν την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών 

τους στοιχείων. 
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ΒΗΜΑ 5ο Συμπλήρωση αίτησης στο ΑΣΕΠ 

Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της 

ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ. τίτλοι σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, γνώση 

ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, προϋπηρεσία, επιμόρφωση κ.λπ.) και τα κοινωνικά τους κριτήρια. 

 

Ο βαθμός του πτυχίου, ενδεικτικά, για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) 

συμπληρώνεται με δεκαδική μορφή, χρησιμοποιώντας τελεία, π.χ. 9.23. 

Η γνώση περισσότερων των δύο (2) ξένων γλωσσών δε μοριοδοτείται. 

Τέλος, για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική 

διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή(Γενική 

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή). Συμπληρώνουν οι υποψήφιοι τους ακέραιους μήνες της προϋπηρεσίας, 

στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω. Οι υποψήφιοι με προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα ή/και με 3μηνες συμβάσεις 

συμπληρώνουν και τα αντίστοιχα πεδία. 

Η πραγματική προϋπηρεσία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης συμπληρώνεται εδώ μόνο εφόσον οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί και έχουν 

συμπληρώσει κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Για κάθε 

σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) μηνών. 
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ΒΗΜΑ 6ο Έλεγχος Παραβόλου 

Τελικά, ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής 

αίτησης. Οι υποψήφιοι δε μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους εάν δεν έχουν πληρώσει το παράβολο 

τριών (3) Ευρώ, όπως επισημάνθηκε παραπάνω.  

Ελέγξτε εάν το παράβολο έχει πληρωθεί επιλέγοντας «Έλεγχος Παραβόλου». 
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ΒΗΜΑ 7ο Οριστικοποίηση αίτησης 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την 

προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να 

δεσμευτεί. 

 

Η αίτησή σας έχει τώρα αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία υποβολής και την ένδειξη κατάστασης 

«Υποβληθείσα» .Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

που έχει δηλωθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 

ΠΑ.Σ.Α.Δ. 

 


