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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων, ανά 

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία 

Απασχόλησης 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

110 Ε.Π.Α.Π. 
Πειραιάς 

(Ν. Αττικής) 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 1 

111 Ε.Π.Α.Π. 
Πειραιάς 

(Ν. Αττικής) 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
8 μήνες 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα  

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

110 

 

 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 

31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του N.991/1979 

(Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

 β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

111 
 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα  

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 

Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 

γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  

(ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής 

ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 

78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το 

τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά 
Μαυρογένους 12, Καμίνια, Τ.Κ. 18541, Πειραιάς 

Τμήμα Διοικητικού, υπόψιν κας. Σιδεροπούλου Αδαμαντίας 
 (τηλ. επικοινωνίας 210 - 4204403) 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει από την 15η Μαΐου 2019 έως και την 24η Μαΐου 2019, την επόμενη ημέρα της 

δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της στο κτίριο της Εταιρείας 

Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

του Δήμου Πειραιά,  

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, 

κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
 
 
 
                 Η Πρόεδρος  

          του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Π. 
 

 

           Καλλιόπη Νταγιάντα  
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