
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3) 

και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με την ένδειξη «10-06-2021» 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Πάτρα, 03/09/2021 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών 
σχολικών λεωφορείων και ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών, πλήρους απασχόλησης και για 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2022 για τις ακόλουθες Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 
4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), 
όπως ισχύει: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

    Υπηρεσία/Έδρα 
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ) 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Περιφερειακή Δ/νση 
Εκπ/σης Δυτ.  Ελλάδας 

(Δήμος Πατρέων) 
Π.Ε. Αχαΐας 

 
 
 

Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου 
«Μαρία Δημάδη» 

(Δ. Αγρινίου) 
Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας 
 

ΔΕ * 
ΟΔΗΓΩΝ 

(με αναλογικό 
ταχογράφο) 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και όχι 

πέραν της                   
30-6-2022 

1 

102 

Περιφερειακή Δ/νση 
Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 

(Δήμος Πατρέων) 
Π.Ε. Αχαΐας 

 
 
 

Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου 
«Μαρία Δημάδη» 

(δ. Αγρινίου) 
Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας 
 
 
 

ΔΕ  
ΣΥΝΟΔΩΝ 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και όχι 

πέραν της                    
30-6-2022 

1 

 

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα 

υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται 

λεπτομερώς στη με αρ. πρωτ Φ.35.3/5732/09-07-2021 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-

ΤΩ3) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/5732/09-07-2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 

6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3 ) αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 



Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη 

συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ,  σε συνδυασμό με 

επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του 

ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την 

αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → 

Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 


