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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ     Πειραιάς, 04-07-2022 
Μ.Μαυρογένους 12, Καμίνια, 18541, Πειραιάς     Αρ. Πρωτ. 495 
Τηλ. & fax: 210 4203271, τηλ. 2104204403 
e-mail: info@epapeiraia.gr       
                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά (Ε.Π.Α. Πειραιά) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, που εδρεύει στον 
Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 
Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων Πειραιά 

Καμίνια 
(Δ. Πειραιά) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

*ΔΕ Παιδονόμων  8 μήνες 6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή 
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή 
Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε ιδιωτικές ή/και δημόσιες δομές φιλοξενίας 
και προστασίας ανηλίκων. 

 

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

 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
 
Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες 
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πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ:ΨΡΟΨΟΡ1Τ-ΠΡ3), και στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (10-6-2021). 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την 
υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά  (info@epapeiraia.gr) είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, Μαντώ Μαυρογένους 12, Καμίνια, Τ.Κ. 18541, Πειραιάς, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού, υπ’ όψη κας. Σιδεροπούλου Αδαμαντίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-
4204403). 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την 23η  Ιουλίου 2022 έως και 01η Αυγούστου 2022, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες, ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο (https://epapeiraia.gr), 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.  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Ε.Π.Α. Πειραιά 

 
 

Ευάγγελος Ιωαννίδης 
Αντεισαγγελέας Εφετών 

 
 

https://epapeiraia.gr/

