ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΔΕ01-ΕΙΔΙΚΟΤ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΩΝ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018-2019
Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Κρήτησ γνωςτοποιεί ότι, ςτο πλαίςιο τησ
διαδικαςίασ ζνταξησ των υποψηφίων αναπληρωτϊν κλάδου Ειδικοφ Βοηθητικοφ
Προςωπικοφ ςτουσ Πίνακεσ Αναπληρωτϊν για πρόςληψη κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019,
καταρτίςτηκαν από την Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπ/ςησ Κρήτησ, βάςει τησ αριθμ.
56267/Ε4/5-04-2018 πρόςκληςησ του ΤΠΠΕΘ, οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξησ
υποψηφίων αναπληρωτϊν κλάδου ΔΕ01- Ειδικοφ Βοηθητικοφ Προςωπικοφ και ο Πίνακασ
«Απορριπτζων» με τουσ υποψηφίουσ που δεν πληροφν τισ προχποθζςεισ τησ Πρόςκληςησ
και τη ςχετική αιτιολόγηςη. Οι εν λόγω πίνακεσ ζχουν αποςταλεί ςτην ηλεκτρονική
διεφθυνςη του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων και ςτο ΑΕΠ.
Οι υποψήφιοι, ςφμφωνα με την ανωτζρω πρόςκληςη, μποροφν να υποβάλουν ζνςταςη ςτο
Α..Ε.Π.

εκεηώλεηαη όηη η περίοδος ηων ενζηάζεων θα είναι από ηην Τρίηη 5/6 έως και ηη
Δεσηέρα 11/6
(θαζώο ε ιήμε ησλ 5 εκεξώλ είλαη κε εξγάζηκε, ε ιήμε κεηαηίζεηαη ζηελ πξώηε
εξγάζηκε)
Τπελζπκίδνπκε όηη ε δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή
Τπνπξγηθή Απόθαζε (56267/Ε4/5-04-2018) ζην Μέξνο Δ΄ σο αθνινύζσο:
Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ δύλαηαη λα ππνβιεζεί ένζηαζη ζηο ΑΣΕΠ από ηνπο
ππνςεθίνπο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πένηε (5) ημερών πνπ αξρίδεη από ηελ
επνκέλε ηεο αλαξηήζεώο ηνπο ζηελ ΠΔΕ ηεο αίηεζήο ηνπο.
Η άζθεζε ηεο ελζηάζεσο γίλεηαη ζην ΑΕΠ απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ
ηνπ ηόπνπ (www.asep.gr).
Γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε Εγγξαθή ζηηο
Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΑΕΠ, ζηε δηαδξνκή: «ΠνιίηεοΗιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο» ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε:
 Εγγξαθή Νένπ Υξήζηε κέζσ ΓΓΠ (ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα)
ή


Εγγξαθή Νένπ Υξήζηε (κε πιήξε ζπκπιήξσζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο
ππνςήθηνπο)

θαη ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηνηρεία ύλδεζεο, νη ππνςήθηνη πξνρσξνύλ ζηελ
«Είζνδν Μέινπο» θαη ζηελ επηινγή <<ΕΝΣΑΕΙ>>.
Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηηο Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΑΕΠ
πξνρσξνύλ ζηελ «Είζνδν Μέινπο» ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηνηρεία ύλδεζεο. Γηα ηε
δηεπθόιπλζε ησλ ππνςεθίσλ παξέρεηαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο ζύλδεζκνο «Ξέραζα ηνλ θσδηθό
κνπ» ζηε δηαδξνκή: «Πνιίηεο  Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο». εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ ζηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε
είλαη ε ύπαξμε ελεξγνύ ινγαξηαζκνύ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail).
ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΑΕΠ ζα αλαξηεζεί Εγρεηξίδην κε αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο έλζηαζεο.

ΠΡΟΟΥΗ! Δηεπθξηλίδνπκε όηη νη ελζηάζεηο δεν ππνβάιινληαη ζην ΤΠΠΕΘ ή ζηελ
νηθεία Πεξηθεξεηαθή.

