
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 307/11-12-2020 
Της Ένωσης Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Απροσαρμόστων Ατόμων  

«Ζωοδόχος Πηγή» 
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας και 
κατ’ οίκον βοήθειας στα πλαίσια της λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 
ΑΥΤΙΣΜΟ – ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ   
 
Ανακοινώνουμε την προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, με μία από τις παρακάτω ειδικότητες:  
 
Π.Ε. Σωματικής Αγωγής  
Π.Ε. Ψυχολογίας 
Π.Ε. Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής 
Π.Ε./Τ.Ε.  Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνιολογίας 
Π.Ε./Τ.Ε.  Εργοθεραπείας 
Π.Ε./Τ.Ε.  Λογοθεραπείας 
Π.Ε./Τ.Ε.  Νοσηλευτικής 
 

Για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους για 
κάθε κατηγορία και ειδικότητα τίτλους σπουδών που αναγράφονται κατά περίπτωση.   
 
Π.Ε. Σωματικής Αγωγής: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα (κατά προτίμηση) 
προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής ή ομώνυμο αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή 
Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
 
Π.Ε. Ψυχολογίας: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία 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 Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. 
 
Π.Ε. ΠαιδαγωγικούΕιδικής Αγωγής: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή 
Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) 
Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού 
τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή 
Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή 
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης στη Λογοθεραπεία και Φωνολογία. 
 
 



 
 
Π.Ε./Τ.Ε.  Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνιολογίας: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή αντίστοιχο  κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή 
Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
β)  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού. 
ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 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. 
 
Π.Ε./Τ.Ε.  Εργοθεραπείας: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. 
(Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργοθεραπευτή. 
 
Π.Ε./Τ.Ε.  Λογοθεραπείας: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (SPEECH AND LANGUAGE 
PATHOLOGIST) ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου 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. 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας 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 της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
Π.Ε./Τ.Ε.  Νοσιλευτικής: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β)  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Εξειδίκευση στο αντικείμενο, γνώση και προηγούμενη εμπειρία, κοινωνική ενασχόληση και δράση, 
προσφορά εθελοντικής εργασίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή 
επιτροπή επιλογής.  
Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας http://zoodohos.com/ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
 
 

Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 
Οδός: Μικράς Ασίας 30, Σταθμός Α.Τ. Ο.Τ.Ε., 

Νέα Αλικαρνασσός, 
71601 Ηράκλειο Κρήτη 

«Για την Προκήρυξη 307/11-12-2020» 

 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη  23/12/2020 και ώρα 14:30.  
-Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του φακέλου 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  
-Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας www.zoodohos.com  
-Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810 344094 και 2810 224699 , e-mail: zoodohos@otenet.gr 
 
 
 

Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 
 


