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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ.: 1300 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»   (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)                                                                  
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση   : Ελ. Βενιζέλου 15 & Ρήγα Φεραίου  
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Τηλέφωνο     : 213 2051745, -746 
Φαξ               : 210 2819449 
Ηλ. Δ/νση      : koipap@likovrisipefki.gr 
 

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 
«Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» 

(ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού 

προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – 

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, που 
εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, 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 (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική 

Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου 

Λυκόβρυσης – Πεύκης (για τη 

στελέχωση Δομών των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης) 

Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης  
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31-8-2016, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

7 

102 

Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική 

Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου 

Λυκόβρυσης – Πεύκης (για τη 

στελέχωση Δομών των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης) 

Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης  
ΔΕ Μαγείρων 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31-8-2016, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

103 

Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική 

Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου 

Λυκόβρυσης – Πεύκης (για τη 

στελέχωση Δομών των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης) 

Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης  
ΥΕ Καθαριστών / τριών 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31-8-2016, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

4 

104 

Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική 

Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου 

Λυκόβρυσης – Πεύκης (για τη 

στελέχωση Δομών των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης) 

Δ. Λυκόβρυσης - 

Πεύκης  
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31-8-2016, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής 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. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 

προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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 και αντίστοιχη 

εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.   

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 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 και αντίστοιχη 

εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97). 
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Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 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. 

 
 

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

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 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: «Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ–ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αγ. Βαρβάρας 

25, Λυκόβρυση,  Τ.Κ. 14123, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν  κας 
Κωνσταντίνου Αικατερίνης» (τηλ. επικοινωνίας: 213 2051745-746). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 

υποψηφίων. 
 

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων : 
από 02/10/2015 έως και  12/10/2014. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. 
 

ΤΣΕΛΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 


