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Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων και για την αποτελεσματικότερη και 
ταχύτερη διεκπεραίωση των προσλήψεων, θα ακολουθηθεί αυστηρά η παρακάτω διαδικασία πρόσληψης και 
τοποθέτησης των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17». 
. 
Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Μετά την ανακοίνωση των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 
2016-17 και των σχετικών πιστώσεων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα ακολουθήσουν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στα λειτουργικά κενά. Παρακαλούμε τους υποψήφιους αναπληρωτές να παρακολουθούν 
καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) όπου θα 
ανακοινωθεί ο αριθμός των αναπληρωτών που θα πρέπει να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και 

τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Παράδειγμα ανακοίνωσης: Στον κλάδο ΠΕΧΧ παρακαλούνται να κάνουν 
αίτηση οι υποψήφιοι αναπληρωτές με αύξοντα αριθμό στον Πίνακα από 1 έως 20 του Οριστικού 
Πίνακα ΠΕΧΧ). 
Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι 
υποψήφιοι αναπληρωτές κάθε κλάδου χωριστά θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Βορείου 
Αιγαίου και, αφού κάνουν λήψη των αρχείων, θα τα συμπληρώνουν και θα τα αποστείλουν: 
α) μέσω email στο mail@vaigaiou.pde.sch.gr, β) μέσω φαξ στο 22510-48155, γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία 
της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 26 Μυτιλήνη). 

Στο έντυπο κάθε κλάδου θα αναφέρονται όλα τα λειτουργικά κενά των της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου 
και κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώνει με σειρά προτίμησής του μόνο τα κενά των νήσων 
που δήλωσε στην αρχική Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη και χωρίς να παραλείψει κανένα κενό των 
νήσων αυτών. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα υπάρχει αυστηρή προθεσμία για την αποστολή της Δήλωσης Τοποθέτησης. Εάν δεν κατατεθεί 
Δήλωση εμπρόθεσμα, τότε η τοποθέτηση θα γίνεται σε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομών 
που δηλώθηκαν στην αρχική Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη του υποψήφιου αναπληρωτή. 
 
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου οι Απόφασης Πρόσληψης. 
Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 118640/Δ3/19-
07-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 
 

Μυτιλήνη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 
Αριθμ. πρωτ.: 5238  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
---- 

 ΠΡΟΣ: 
Υποψήφιους/ες αναπληρωτές/τριες 
Ειδικού 
Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το 
σχολικό έτος 2016-17 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 
2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βορείου Αιγαίου 
2. Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 26  
Ταχ. Κώδικας : 81 100 - Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Τζίτζιρας Ευστράτιος 

Τηλέφωνο : 22510 – 48166 

Fax : 22510 - 48155 

E-mail : mail@vaigaiou.pde.sch.gr  

Ιστοσελίδα : http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch 

 
Θέμα: «Ενημέρωση για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2016-
17» 
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της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον 
Πίνακα για το τρέχον σχολικό έτος. 
Ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. 
Βορείου Αιγαίου των αποφάσεων πρόσληψης των αναπληρωτών ΕΕΠ- ΕΒΠ. 
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές θα μπορούν να παρουσιάζονται για να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών 
από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η 
σχολική μονάδα ή, μόνο αν πρόκειται για ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στα γραφεία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Ενέργειες Διευθύνσεων Εκπ/σης: Κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή ΕΕΠ – ΕΒΠ οι 
Διευθύνσεις Εκπ/σης συντάσσουν το Πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή ΕΕΠ – ΕΒΠ, 
ενημερώνουν άμεσα την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (στο τηλ.: 22510-48166 
Τζίτζιρας Ευστράτιος) για την ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή ώστε να αναρτηθεί η περίληψη 
σύμβασή του στη “Διαύγεια” και στη συνέχεια αναγγέλλουν την πρόσληψή του στον ΟΑΕΔ (Εργάνη).  
Ενέργειες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή ΕΕΠ τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συντάσσουν το 
Πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή ΕΕΠ και ενημερώνουν άμεσα την Περιφερειακή 
Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (στο τηλ.:22510-48166 Τζίτζιρας Ευστράτιος) για την ανάληψη 
υπηρεσίας του αναπληρωτή ώστε στη συνέχεια να αναρτηθεί η περίληψη σύμβασή του στη 
“Διαύγεια” και να αναγγείλουμε την πρόσληψή του στον ΟΑΕΔ (Εργάνη). 
 
Κατά την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που δίδονται από ιδιώτες 
ιατρούς οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες): 
 
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη: 
Πτυχίο  
Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα  
Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται) 
Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται) 
2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (για οποιαδήποτε προϋπηρεσίας τους στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ώστε να 
υποβληθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου για αναγνώριση)  
3. Ταυτότητα 
4. Τραπεζικό Λογαριασμό μόνο Εθνικής Τράπεζας 
5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. 
6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ 
7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας  
8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). 
Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες 
βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης). 
9. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα 
διδακτικά σας καθήκοντα (υποβολή τους στις υπηρεσίες υποχρεωτικά εντός μήνα από την ανάληψη 
υπηρεσίας). 
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι 
σε ισχύ). 

 
Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

πρόσληψης από της υπηρεσίας μας απαιτείται η προσκόμιση όλων των παραπάνω. Για όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.  

 
Παρακαλούμε τους υποψήφιους αναπληρωτές να φροντίσουν έγκαιρα για τη συλλογή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία των προσλήψεων και 
τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  
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Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά την 
ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) για ανακοινώσεις και έκτακτη 
ενημέρωση. 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 

Αριστείδης Καλάργαλης 

http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch

