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Δελτίο  Τύπου 
 

 

        Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ, ειδικοτήτων 
Οδηγών σχολικού λεωφορείου και Συνοδών σχολικού λεωφορείου), σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 με αριθμ. πρωτ. 3615/02-09-2020 
(ΑΔΑ:6ΟΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΡ5), για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο Κέρκυρας που 
διαθέτει ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2021. 

         Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από το Σάββατο 26-09-2020, επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο  τοπικό τύπο 
και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

        Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν στην εφημερίδα «ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ» την 
Πέμπτη 24-09-2020 και την Παρασκευή 25-09-2020. Το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 26-09-2020 έως και τη Δευτέρα 05-10-2020.           

         Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν μαζί με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα λοιπά 
δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
(mail@ionion.pde.sch.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της 
Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49100–Κέρκυρα, υπόψη κου 
Αυλωνίτη Σπυρίδωνα (τηλ. επικοινωνίας: 26610-82195, εσωτ. 114). Σε 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/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στον δικτυακό τόπο 
της Υπηρεσίας μας www.pdeionion.gr, β) 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) 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.  
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