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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

---- 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Μυτιλήνη, 01 Σεπτεμβρίου 2021 

   
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.  2520/16-06-
2021/ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΨΙΞ146ΜΤΛΗ-ΧΨΞ), προσκαλεί όσους/όσες επιθυμούν να 
προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που εδρεύει στη Λέσβο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπου απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια 
σύμβασης και αριθμού ατόμων, πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 
όπως ισχύει: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
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να υποβάλλουν αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ) με συνημμένα τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα που κατέχουν (όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021»,  και ειδικότερα στην  
ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ. 
 

Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης 
της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημέρες ημερολογιακές ημέρες. Συγκεκριμένα η 
δημοσίευση στον ημερήσιο τοπικό τύπο της Μυτιλήνης έγινε στις εφημερίδες ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ’’ και ‘’ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ’’ την Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021. 
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Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλλουν, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 02 
Σεπτεμβρίου 2021  μέχρι και το  Σάββατο  11 Σεπτεμβρίου 2021, αποκλειστικά με έναν από τους κάτωθι δύο 
τρόπους: 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα, εντός της προαναφερθείσας 
προθεσμίας, να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@vaigaiou.pde.sch.gr τη σχετική αίτηση  με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ μαζί με τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Επισήμανση: Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 

 Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο τρόπο υποβολής φακέλου 
δικαιολογητικών να φροντίσουν για τα κάτωθι: 
 

1. Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναγράφονται ο κωδικός θέσης (βλέπε Πίνακα Α), η 
αντίστοιχη ειδικότητα και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.  

Π.χ. Θέμα: 101, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, Νικολόπουλος Νικόλαος 
 

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μόνο ηλεκτρονικού μηνύματος, λόγω μεγέθους των 
συνημμένων αρχείων, η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει τμηματικά και στο τέλος του θέματος 
κάθε μηνύματος να υπάρχει και η αντίστοιχη αρίθμηση. 

Π.χ. Θέμα: 102, ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ, Παπαδοπούλου Ιωάννα, Μήνυμα 1 από 3 
       Θέμα: 102, ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ, Παπαδοπούλου Ιωάννα, Μήνυμα 2 από 3 
       Θέμα: 102, ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ, Παπαδοπούλου Ιωάννα, Μήνυμα 3 από 3 

 
3. Η αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ μαζί με τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά να είναι 

ευκρινώς ψηφιοποιημένα (σαρωμένα και όχι φωτογραφίες π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου) και αποθηκευμένα 
σε μορφή αρχείου pdf (Acrobat Reader με κατάληξη αρχείου «.pdf»). Ειδικότερα,  
 η αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ που θα επισυναφθεί και θα υποβληθεί στην υπηρεσία μας, 

θα πρέπει να είναι της μορφής «ΑΙΤΗΣΗ.pdf».  
 τα αντίστοιχα αρχεία που θα επισυνάψουν οι υποψήφιοι στο ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να 

φέρουν αρίθμηση που θα είναι σύμφωνη και θα αντιστοιχεί στον κατάλογο συνημμένων 
δικαιολογητικών της αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ (βρίσκεται στη 2η σελίδα της αίτησης 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ) 

Π.χ. αν κάποιος/α υποψήφιος/α στον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών της αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ αναφέρει ως πρώτο δικαιολογητικό το πτυχίο του/της, τότε το εν λόγω δικαιολογητικό θα πρέπει 
να έχει αποθηκευτεί και αποσταλεί στην υπηρεσία μας με την ονομασία και τη μορφή «1.pdf». 
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πριν την αποστολή του/των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπως ελέγχουν για την 
ορθότητα και την ευκρίνεια, τόσο της αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, όσο και των αντίστοιχων 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλουν στην υπηρεσία μας.  
 

4. Η υπηρεσία μας κατά την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα στέλνει απαντητικά μηνύματα 
επιβεβαίωσης. Τονίζουμε, ότι σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α δε λάβει το σχετικό απαντητικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 22510-48162 (κ. Παρασκευή 
Βασιλέλη). 
 
 
 Μέσω ταχυδρομείου (με συστημένη επιστολή): Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά 

τη σχετική αίτηση (με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι  και 

mailto:mail@vaigaiou.pde.sch.gr
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την Παρασκευή  11 Σεπτεμβρίου 2021, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ».  

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων. 

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τη με αριθμ. πρωτ. 2520/16-06-2021/ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: 
ΨΙΞ146ΜΤΛΗ-ΧΨΞ), την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΛΥΜΑ ΤΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  
α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch και στη Διαδρομή Ειδική Αγωγή  
Ανακοινώσεις   
β) τα έντυπα των αιτήσεων  στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ  
γ) τα έντυπα των αιτήσεων  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική 
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα 
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021». 
Το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, που αφορά την ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 
καθορίζεται από 6:30 έως 9:00 και από 12:30 έως 17:18 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6:30 έως 
17:18 για μία ημέρα την εβδομάδα (ΦΕΚ 181/Β΄/26-01-2018). Στην περίπτωση υλοποίησης εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της έδρας της σχολικής μονάδας, το παραπάνω ωράριο δύναται να τροποποιείται 
εντός όμως του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 22510-48162 και στο 
mail@vaigaiou.pde.sch.gr  (Υπεύθυνη: κ. Παρασκευή Βασιλέλη),  ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch. 

  

 

 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

κ.α.α. 
 
 

ΣΤΡΑΤΑΚΗ- ΣΥΒΡΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Δ/ΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
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