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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 

Η ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος 

με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο 

του Δήμου Καλλιθέας το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-

2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001284 και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις: 

Κωδ. Θέσης Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός 
Ατόμων 

101 Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός 
Λειτουργός 

«Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης» 

1 

102 Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό 

«Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης» 

1 

201 Κοινωνικό 
Φαρμακείο 

ΠΕ 
Φαρμακοποιός 

«Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης» 

1 

202 Κοινωνικό 
Φαρμακείο 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός 
Λειτουργός 

«Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης» 

1 

Κωδικός Θέσης Τίτλος Σπουδών και Απαιτούμενα Προσόντα 

101 ● Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με 

κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 



 

 
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το 

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

Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα  ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο 

τίτλο 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. 

● Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού 

Λειτουργού ή βεβαίωση ότι πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.  

102 ● Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

201 ● Πτυχίο ή Δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή Δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών 

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

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

● Άδεια Άσκησης Φαρμακοποιού ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια 

διοικητική αρχή ότι πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού. 

202 ● Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με 

κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το 

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

Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα  ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο 

τίτλο 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. 

● Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού 

Λειτουργού ή βεβαίωση ότι πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.  

  



 

 
Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη 

διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

 

Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων. 

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα που βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα του φορέα www.dynamizois.gr/news/ . Ο υποψήφιος μπορεί να 

αναζητήσει ολόκληρη την ανακοίνωση και στο δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας. Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση ΣΟΧ. και να την 

υποβάλλουν από τις 10/03/2017 έως και τις 23/03/2017 , ώρες 10:00 με 14:00, 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: 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 21, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντας την στην ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής. 

 

http://www.dynamizois.gr/news/

