ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ TH ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ Ε.Β.Π., ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΕΙ,ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-19

Η Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Κπήηηρ, βάζει ηηρ
διάθεζηρ πιζηώζεων, για ηην ππόζληψη πποζωπινών αναπληπωηών Ε.Β.Ρ ςε ςχολικζσ
μονάδεσ Γενικισ Ραιδείασ και ΣΜΕΑΕ καλεί:
Τουσ υποψιφιουσ αναπλθρωτζσ
 ΕΒΠ οι οποίοι βπίζκονηαι ζηιρ θέζειρ 110, 116, 117, 118, 122, 130, 131,
132, 133, 136, 138, 140, 141, 143, 144, στον οριστικό πίνακα καηάηαξηρ
ςποψηθίων αναπληπωηών ΕΒΠ
να ςυμπλθρϊςουν τθν κάτωκι θλεκτρονικι Αίτθςθ-Διλωςθ Τοποκζτθςθσ ςε λειτουργικά
κενά ςε ςχολικζσ μονάδεσ Γενικισ Ραιδείασ και ΣΜΕΑΕ από ςιμερα Σρίτθ 18 επτεμβρίου
2018 μζχρι και τθν Σετάρτθ 19 επτεμβρίου 2018 και ϊρα 11 το πρωί.
ΠΡΟΟΧΗ το πλαίςιο τθσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και τθσ ταχφτερθσ
επεξεργαςίασ των αιτιςεων, ςτο εξισ θ υποβολι τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ τοποκζτθςθσ κα
γίνεται αποκλειςτικά και μόνο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ.
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. 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.
o

Εάν ςτθν αρχικι ςασ Αίτθςθ δεν είχατε δθλϊςει κάποιο νομό, τότε δεν
ζχετε τθ δυνατότθτα να δθλϊςετε κενά του νομοφ αυτοφ ςτθν ΑίτθςθΔιλωςθ Τοποκζτθςθσ.

o

Η ςειρά των νομϊν που είχατε δθλϊςει ςτθν αρχικι ςασ Αίτθςθ είναι
δεςμευτικι.

Επιςθμαίνουμε ότι, όςοι υποψιφιοι ζχουν κάνει επικαιροποίθςθ τθσ
διλωςθσ προτιμιςεϊν τουσ (πραγματοποιικθκε 2-13 Ιουλίου 2018), ιςχφει θ
επικαιροποιθμζνθ διλωςθ.

 Εφόσον υποβάλλετε την αίτηση επιτυχώς (θα σας εμφανιστεί το μήνυμα «Η
αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς»), 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 αίτηση-Δήλωση Σοποθέτησης θεωρείται

υπογεγραμμένη, δεν χρειάζεται να γίνει καμία επιπλέον ενέργεια από τους
υποψήφιους αναπληρωτές.

Β) Τποβολι Αρνθτικισ Διλωςθσ

6) 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 Σετάρτθ 19 επτεμβρίου 2018 και ϊρα 11
το πρωί.


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
Αίτθςθ.



Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των Αιτιςεων-Δθλϊςεων Τοποκζτθςθσ,
κα αναρτθκοφν ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 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.Β.Ρ, 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.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
65475/Δ3/20-04-2017, 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.Β.Ρ.



Τπενκυμίηουμε ότι θ διλωςθ τοποκζτθςθσ δεν ςυνεπάγεται αυτόματα τθν
πρόςλθψι ςασ.



ύμφωνα με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δίνετε
τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλετε με την
αίτηση σας, με σκοπό την διεκπεραίωση των διαδικασιών πρόσληψης αναπληρωτών
ΕΕΠ και ΕΒΠ.
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