ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ TH ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ30 ΓΙΑ ΣΟ
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2019-20
Η Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ, βάςει τθσ
διάκεςθσ πιςτϊςεων για τθν πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν Ε.Β.Π. και
Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ30 ςε Σχολικζσ Μονάδεσ Γενικισ Αγωγισ και ΣΜΕΑΕ
καλεί από τουσ οριςτικοφσ πίνακεσ για το ςχολικό ζτοσ 2019-20, εξαιρϊντασ όςουσ
δεν υπζβαλαν διλωςθ προτίμθςθσ:
Τουσ υποψιφιουσ αναπλθρωτζσ








Ε.Β.Π. οι οποίοι βρίςκονται ςτισ κζςεισ 120, 122, 124, 134, 135, 137, 147,
148, 154, 156, 157, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 176, 179,
181, 183, 184, 185, 186, 189, 192, 193 και 194 ςτον οριςτικό πίνακα
κατάταξθσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν Ε.Β.Π.
Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ23-ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ οι οποίοι βρίςκονται ςτισ 34, 45 και 48
ςτον οριςτικό ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ πίνακα κατάταξθσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν
Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ23.
Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ28-ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ οι οποίοι βρίςκονται ςτισ κζςεισ
19 και 20 ςτον οριςτικό ΚΤΡΙΟ πίνακα και ςτισ κζςεισ 2 και 4 ςτον οριςτικό
ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ πίνακα κατάταξθσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΤ
ΠΕ28.
Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ οι οποίοι βρίςκονται ςτισ
κζςεισ 66, 67 και 68 ςτον οριςτικό ΚΤΡΙΟ πίνακα κατάταξθσ υποψθφίων
αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ30.

να ςυμπλθρϊςουν τθν κάτωκι θλεκτρονικι Αίτθςθ-Διλωςθ Τοποκζτθςθσ ςε
λειτουργικά κενά ςε Σχολικζσ Μονάδεσ Γενικισ Αγωγισ και ΣΜΕΑΕ από ςιμερα
Σετάρτθ 16 Οκτωβρίου 2019 μζχρι και τθν Πζμπτθ 17 Οκτωβρίου 2019 και ϊρα 12
το μεςθμζρι.
ΟΔΗΓΙΕ
Για τθν υποβολι τθσ αίτθςισ ςασ παρακαλοφμε ακολουκιςτε τα εξισ βιματα:
1) Επιςκεφκείτε τθ διεφκυνςθ http://app.pdekritis.gr/aitisi/

2) Συνδεκείτε χρθςιμοποιϊντασ ωσ ςτοιχεία ςφνδεςθσ το Α.Φ.Μ. ςασ, τον
αρικμό δελτίου ταυτότθτασ και τθν ειδικότθτά ςασ. Χρθςιμοποιιςτε
κεφαλαία γράμματα ςτον αρικμό ταυτότθτασ και μθν αφιςετε κενό
μεταξφ των γραμμάτων και των αρικμϊν (λατινικά ι εφόςον δεν μπορείτε

να ςυνδεκείτε δοκιμάςτε ελλθνικά).Επιπλζον κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε
το πλαίςιο επιβεβαίωςθσ με το διακριτικό τίτλο “Δεν είμαι ρομπότ”.
3) Τθν πρϊτθ φορά που κα ςυνδεκείτε ςτθν εφαρμογι κα ςασ ηθτθκεί να
μελετιςετε αναλυτικά τισ οδθγίεσ υποβολισ αιτιςεων και να επιβεβαιϊςετε
τθν αποδοχι τουσ. Με τθν επιλογι αποδοχισ θ εφαρμογι κα ςασ προωκιςει
ςτθν επόμενθ ςελίδα με τισ διακζςιμεσ επιλογζσ. Εάν αρνθκείτε, θ εφαρμογι
κα ςασ αποςυνδζςει.

4) Με τθ ςφνδεςι ςασ κα είναι διακζςιμεσ οι επιλογζσ
α) καταχϊρθςθ αίτθςθσ και
β) υποβολισ αρνθτικισ αίτθςθσ.



Α) Τποβολι αίτθςθσ
Η οκόνθ υποβολισ αίτθςθσ είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ ςτισ
προτιμιςεισ νομϊν που εςείσ προςωπικά ζχετε δθλϊςει ςε προθγοφμενο
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ προςλιψεων. Θα πρζπει να επιλζξετε όλα τα
ςχολεία για κάκε νομό με τθ ςειρά προτίμθςθσ που επικυμείτε. Πταν

ολοκλθρϊςετε τισ επιλογζσ ςασ, πρζπει να πατιςετε το κουμπί Υποβολι
αίτθςθσ.


ΡΟΣΟΧΗ: τθν Αίτθςθ-Διλωςθ Σοποκζτθςθσ πρζπει να ςυμπεριλάβετε με
τθ ςειρά που επικυμείτε όλα τα λειτουργικά κενά των νομϊν που είχατε
δθλϊςει ςτθν αρχικι ςασ Αίτθςθ. Εάν, για παράδειγμα, ςτθν αρχικι ςασ
Αίτθςθ είχατε δθλϊςει όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ, τότε κα πρζπει ςτθν
Αίτθςθ-Διλωςθ Τοποκζτθςθσ να ςυμπλθρϊςετε με τθ ςειρά που επικυμείτε
όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ που δίνονται ωσ λειτουργικά κενά, διαφορετικά
δε κα μπορζςετε να υποβάλλετε τθν αίτθςι ςασ.
 Εάν ςτθν αρχικι ςασ διλωςθ τοποκζτθςθσ ςε νομό δεν είχατε
δθλϊςει κάποιο νομό, τότε δεν ζχετε τθ δυνατότθτα να δθλϊςετε
κενά του νομοφ αυτοφ ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ Τοποκζτθςθσ.
 Η ςειρά των νομϊν που είχατε δθλϊςει ςτθν αρχικι ςασ διλωςθ
(29/08/2019 ζωσ 02/09/2019) είναι δεςμευτικι.
 Εφόςον υποβάλλετε τθν αίτθςθ επιτυχϊσ (κα ςασ εμφανιςτεί το μινυμα «Η
αίτθςι ςασ ζχει υποβλθκεί επιτυχϊσ»), κα οδθγθκείτε ςτθν οκόνθ
επιςκόπθςθσ τθσ αίτθςθσ ςασ ςτθν οποία παρατίκενται όλεσ οι επιλογζσ ςασ.
Από τθν οκόνθ προβολισ των ςτοιχείων τθσ αίτθςισ ςασ υπάρχει δυνατότθτα
εκτφπωςθσ τθσ αίτθςισ ςασ. Η εκτφπωςθ παράγει ζνα αρχείο μορφισ PDF το
οποίο μπορείτε να αποκθκεφςετε ι να εκτυπϊςετε. Η αίτθςθ-Διλωςθ
Τοποκζτθςθσ κεωρείται υπογεγραμμζνθ, δεν χρειάηεται να γίνει καμία
επιπλζον ενζργεια από τουσ υποψιφιουσ αναπλθρωτζσ.
Β) Τποβολι Αρνθτικισ Διλωςθσ

5) Εάν επικυμείτε να κάνετε τροποποίθςθ ι διαγραφι τθσ διλωςισ ςασ, μπορείτε
να τθν πραγματοποιιςετε κάνοντασ τθ διαδικαςία υποβολισ εξϋ αρχισ. Με τον
τρόπο αυτό ακυρϊνεται αυτόματα θ προθγοφμενθ υποβλθκείςα διλωςθ και
κεωρείται ζγκυρθ θ τελευταία τροποποιθμζνθ διλωςθ τοποκζτθςθσ που ζχει
υποβλθκεί εντόσ τθσ δοκείςθσ προκεςμίασ υποβολισ.




ΡΟΣΟΧΗ: Η καταλθκτικι προκεςμία για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ
Αίτθςθσ-Διλωςθσ Τοποκζτθςθσ είναι θ Πζμπτθ 17 Οκτωβρίου 2019 και ϊρα
12 το μεςθμζρι. Εάν δεν τθν υποβάλετε εμπρόκεςμα, τότε θ τοποκζτθςι
ςασ κα γίνει ςε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομϊν που
δθλϊςατε ςτθν αρχικι ςασ Διλωςθ.
Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των Αιτιςεων-Δθλϊςεων
Τοποκζτθςθσ, κα αναρτθκοφν ΠΙΝΑΚΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ με ζκδοςθ και ανάρτθςθ ςχετικισ
Απόφαςθσ ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρακαλοφμε να παρακολουκείτε κακθμερινά








τθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ για ανακοινϊςεισ και ζκτακτθ
ενθμζρωςθ.
Εάν το όνομά ςασ δεν βρίςκεται ςτουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ Ε.Ε.Ρ. και ΕΒΡ, ςθμαίνει ότι τα
λειτουργικά κενά των νομϊν που είχατε επιλζξει ςτθν αρχικι ςασ Αίτθςθ
καλφφκθκαν από υποψιφιουσ που βρίςκονταν ςε ανϊτερθ κζςθ από εςάσ
ςτον ΟΙΣΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΙΝΑΚΑ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ Ε.Ε.Ρ. και
Ε.Β.Ρ. και δεν προςλαμβάνεςτε ςτθ φάςθ αυτι, αλλά υπάρχει πικανότθτα,
αν δοκοφν επιπλζον πιςτϊςεισ, να προςλθφκείτε ςε επόμενθ φάςθ.
Παρακαλοφμε να παρακολουκείτε κακθμερινά τθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Δ.Ε.
Κριτθσ για ανακοινϊςεισ και ζκτακτθ ενθμζρωςθ.
Οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 τθσ
εγκυκλίου 56267/Ε4/5-04-2018, πρζπει να αναλάβουν υπθρεςία εντόσ (5)
θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ. Πςοι υποψιφιοι δεν
προςζλκουν εμπρόκεςμα για να αναλάβουν υπθρεςία ι παραιτθκοφν μετά
τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ, απολφονται και διαγράφονται από τον Ρίνακα για
το διανυόμενο ςχολικό ζτοσ. Ημερομθνία ανακοίνωςθσ πρόςλθψθσ
κεωρείται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ των
ΡΙΝΑΚΩΝ ΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ
Ε.Ε.Ρ. και ΕΒΡ.
Τπενκυμίηουμε ότι θ διλωςθ τοποκζτθςθσ δεν ςυνεπάγεται αυτόματα τθν
πρόςλθψι ςασ.
Σφμφωνα με το νζο Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα, δίνετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ για τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων
που υποβάλλετε με τθν αίτθςθ ςασ, με ςκοπό τθν διεκπεραίωςθ των
διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν ΕΕΡ και ΕΒΡ.
16/10/2019

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΗΤΗΣ

