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Θέμα: «Ανάρτηση προσωρινού πίνακα των υποψήφιων αναπληρωτών - ωρομισθίων του κλάδου
ΔΕ01 - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και του πίνακα των απορριπτέων του ίδιου
κλάδου, αρμοδιότητάς μας, σχολικού έτους 2018-2019».
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί ο Προσωρινός πίνακας των υποψήφιων αναπληρωτών ωρομισθίων του κλάδου ΔΕ01 - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και ο πίνακας των
απορριπτέων του ίδιου κλάδου, αρμοδιότητάς της, σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι
συντάχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/11-04-2018)
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας http://stellad.pde.sch.gr/new και στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
του
Υπουργείου
Παιδείας
Έρευνας
και
Θρησκευμάτων
http://www.minedu.gov.gr.
Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους, ήτοι
από 05-06-2018, ημέρα Τρίτη μέχρι και 11-06-2018, ημέρα Δευτέρα.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr).
Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία
πραγματοποιείται με:



Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή
Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους
υποψήφιους)

και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο
Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.
Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν
στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των
υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή:
«Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των
ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη
συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

