
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ (ΠΕ.Α.Π. ) 

Αρ. Πρωτ.: 467/25-06-2020 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 Ν. 3584/07, διάρκειας 
τεσσάρων (4) μηνών. 
 
 Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δήμου 
Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) 
ατόμων για εξαιρετικούς λόγους λόγω των νέων αυστηρών Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που έχουν 
καταρτιστεί από την Γ.Γ.Α. και τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. 
 
 Η πρόληψη διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 206 νου Ν. 3584/2007 «Κώδικας Δημοτικών 
& Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως ισχύει και ύστερα από την με αρ. 16/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
64/Α/14.03.2020). 
 
 Η πρόσληψη θα γίνει για τους εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης 
αριθμού ατόμων βλ. πίνακα Α), με αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα (βλ. 
πίνακα Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

100 

Ν.Π.Δ.Δ. 
Περιβάλλον-
Αθλητισμός-
Πολιτισμός Δ. 

Λυκόβρυσης-Πεύκης 

Πεύκη Ν. Αττικής 
ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού 
4 μήνες 1 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. 
Περιβάλλον-
Αθλητισμός-
Πολιτισμός Δ. 

Λυκόβρυσης-Πεύκης 

Πεύκη Ν. Αττικής 
ΤΕ Οικονομικού 

- Λογιστικού 
4 μήνες 1 

102 

Ν.Π.Δ.Δ. 
Περιβάλλον-
Αθλητισμός-
Πολιτισμός Δ. 

Λυκόβρυσης-Πεύκης 

Πεύκη Ν. Αττικής 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων 

4 μήνες 2 



 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

100 

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας 
 
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

101 

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 
 
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

102 

α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας 
του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην 
Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα 
από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε 
ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης [1] ή Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: 
α) Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων 
β) Οικονομίας 
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή 
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: 
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, 
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, 
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, 
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, 
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 
 
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. πίνακα Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν: 
 
1. Τα απαιτούμενα σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα δικαιολογητικά (τίτλοι πτυχίων) καθώς και τα 

απαραίτητα από την κείμενη νομοθεσία αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το 
ισχύον προσοντολόγιο (Π.Δ. 50/01). 

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων 
δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική 
προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές 
στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δυο όψεις 



της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των 
ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, 
πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20/03/2020 

ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020), προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που 
συνάπτουν οι ΟΤΑ ά και β΄βαθμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
εικοστού τετάρτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των δώδεκα 
(12) μηνών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και 
της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 καθώς και στον περιορισμό των τριών 
(3) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004. Για το 
προσωπικό αυτό δεν προβλέπεται ή άδεια ειδικού σκοπού του αρθ. 5 της από 11.03.2020 
ΠΝΠ. 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26 Ιουνίου 2020 έως 30 Ιουνίου 
2020. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους προσερχόμενοι στην γραμματεία 
του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. τις ώρες 09:00-14:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106145459 και 
2106145464. Τα έντυπα της προκήρυξης και των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στην σελίδα του 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. www.peap.gr . 

 
Η Πρόεδρος του  
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. 

 
 
 
 
Βασιλική Νικολαροπούλου 

 

http://www.peap.gr/

