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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μυτιλήνη, 07 Αυγούστου 2015 
 

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου 

Αιγαίου και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 126653/Δ3/06-05-2015 (AΔΑ: 7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) Πρόσκληση 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Ειδικής Αγωγής – Τμήμα Β΄ 

ανακοινώνεται ότι: όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους 

κλάδους (ΠΕ21 – ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ24 

Παιδοψυχίατρων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών, 

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ31 με εξειδίκευση), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΔΕ1 του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προκειμένου να 

στελεχωθούν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βορείου, η 

Παράλληλη Στήριξη μαθητών, που δεν αυτοεξυπηρετούνται (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) και η 

στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2015-2016, και κατέχουν τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα για τοποθέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. [σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 

126653/Δ3/06-05-2015 (AΔΑ: 7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) Πρόσκληση η οποία είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) με τις 

αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται] μπορούν να  υποβάλουν σχετική αίτηση από 07 

Αυγούστου 2015 μέχρι και 14 Αυγούστου 2015 αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην  

Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, μπορούν να προσέρχονται από 07 Αυγούστου 

2015 μέχρι και 14 Αυγούστου 2015 και ώρες (08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.) για να καταθέσουν την αίτησή 

τους στα Γραφεία της Υπηρεσίας που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26, 1ος 

όροφος (Μακρύς Γυαλός).  

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα 

κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι την 14η Αυγούστου 2015, στην ταχυδρομική 

διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». Όσοι αποστείλουν 

ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση, παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή των 

αιτήσεών τους, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία. 

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


Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου 

Αιγαίου, για το διδακτικό έτος 2015-16, θα υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 126653/Δ3/06-05-2015 (AΔΑ: 7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) Πρόσκληση. 

Οι υποψήφιοι στη δήλωση προτίμησης της αίτησής τους να καθορίσουν ανά νήσο την 

προτίμησή τους (πχ. 1. Νήσο Λέσβο, 2. Νήσο Χίο, 3. Νήσο Λήμνο 4.Νήσο Σάμο, 5. Νήσο Ικαρία).  

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου ζητήσει από τον 

υποψήφιο την εκ νέου προσκόμιση των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων, πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων κ.λ.π.) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει. 

Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να 

αναγράφουν το e-mail τους.   

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-

48166 και στο mail@vaigaiou.pde.sch.gr (Υπεύθυνος: Τζίτζιρας Ευστράτιος),  ή να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (Ιστοσελίδα: 

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

 

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

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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