
ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι: 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών 

σχολικού λεωφορείου της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.4/6018/07-07-2022 

Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΩΙ46ΜΤΛΗ-ΝΝΜ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 

αναγκών της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου) της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

να παρουσιαστούν στην υπηρεσία μας (Δν/ση: Ακτή Δυμαίων 25α, Πάτρα) την Παρασκευή 16-

09-2022, προκειμένου να παραλάβουν:  

α) Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, οι παρακάτω 

υποψήφιοι: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1 ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

β) Υ.Δ. υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη από τους ανωτέρω υποψηφίους. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας το 

αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 21-09-2022, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των 

προσλήψεων.  

Επιπλέον, ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι κατά την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας θα πρέπει 

να καταθέσουν: 

* Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 



* Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 

2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση 

από τον κορωνοϊό COVID-19, 

    ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), 

    ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της 

υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως 

εκάστοτε ισχύει, 

    ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, 

    ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), 

έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται. 

  

Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν 

πραγματοποιείται. 

 

Πάτρα, 15/09/2022 


