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Mαρούσι, 18-09-2014
Αρ.Πρωτ. 148302 / Γ6
Βαθμός Προτερ.

ΠΡΟΣ:
1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
3. ΚΕΔΔΥ της χώρας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 137068 / Γ6/ 01-09-2014 « Πρόσκληση

υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους
κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον
κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
για το σχολικό έτος 2014-2015» στο μέρος που αφορά την προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων μετά την ανάρτηση πινάκων των μελών ΕΕΠ ως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές και
των μελών ΕΒΠ ως αναπληρωτές.

Τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. 137068 / Γ6/ 01-09-2014 « Πρόσκληση υποψηφίων για

πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό
έτος 2014-2015», στο μέρος που αφορά την προθεσμία υποβολής ενστάσεων μετά την
ανάρτηση των πινάκων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ.
148301/Γ6/18-09-2014 που τροποποίησε την με αριθμ. 127947/Γ6/28-08-2014 ( ΦΕΚ
2311/τ.Β΄/2014) στο συγκεκριμένο μέρος .
Αναλυτικότερα το συγκεκριμένο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

«Οι πίνακες που καταρτίζονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ,
αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ. Για την υποβολή από τους υποψηφίους
τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία δύο(2) εργάσιμων ημερών, από την ανάρτηση των
πινάκων.»
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Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης να εφαρμόσουν την παραπάνω μεταβολή ,καθώς επίσης
και να την γνωστοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους, κατά την διαδικτυακή ανάρτηση των
πινάκων με εμφανή επισήμανση στον ίδιο διαδικτυακό τόπο .
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